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Domingo Antes do Natal  

Domingo da Genealogia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em nossa liturgia bizantino-ortodoxa, o Domingo 

anterior ao Santo Natal é também chamado Domingo da 

Genealogia, pois nele se comemora a memória dos justos 

do Antigo Testamento, desde o Patriarca Abraão até São 

José, esposo da Santíssima Virgem, ou seja, os 

antepassados de Jesus Cristo. 

 É por isso que hoje se lê o início do Evangelho de São Mateus, que 

diz: ‘Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.” 

Alguns tradutores da Bíblia Sagrada registraram: “Lista dos antepassados 

de Jesus Cristo...” ou ainda “Livro da geração...” 

O apóstolo e evangelista São Mateus insere e enquadra o 

nascimento de Jesus na história de uma maneira especial, pois dentre os 

antepassados do Senhor que ele cita, estão o Santo Patriarca Abraão, o 

“pai dos crentes” e o Santo Rei Davi, o fundador de uma dinastia real – 

ambos são beneficiários das promessas de Deus. Jesus Cristo é, pois, 

filho da história humana (o homem Jesus) e da promessa divina (o Cristo 

Filho de Deus). 

As profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias (Cristo), 

o Ungido de Deus para salvar a humanidade, viria da linhagem real de 

Davi. 

De fato, sabemos que José e Maria habitavam em Nazaré (por isso 

Jesus também foi chamado “Nazareno”), mas, à época do nascimento de 

Jesus, tiveram que se dirigir a Belém para recensear-se, em obediência a 

um decreto imperial, pois “José, que era da família e da descendência 

de Davi, subiu...à cidade de Davi, chamada Belém.” (São Lucas 2,4) Por 

isso o Senhor nasceu em Belém, cumprindo-se, assim, a profecia: “E tu, 

Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais 

cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do 

meu povo...” (Livro do Profeta Miquéias 5,1; São Mateus 2,6) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 3) 
 

Exultem os seres celestes/ e alegrem-se os terrestres,/ pois o 

Senhor demonstrou o poder do seu braço;/ pisou a morte com a 

morte, tornando-se o Primogênito dos que morreram, livrando-nos 

do seio do inferno/ e dando ao mundo a grande misericórdia. (//) 
 

ِئَِووطِ.هِ دِ عزاًِبساعِ َِصنَعَِِالربِ ِألنِ ِ.األرضياتِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ

ِالعالمَِِحَِنَِومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ
Tropário da Genealogia (tom 2) 

 

 

São grandiosas as realizações da fé! Por ela os três Santos 

Jovens estiveram nas chamas como se fossem água fresca e o 

Santo Profeta Daniel apascentou leões, como se fossem ovelhas. 

Por suas orações, ó Cristo Deus, salva nossas almas. (...) 
 

عظيمةٌ هي تقويمات اإليمان. ألن الثالثة الفتية القديسين. قد ابتهجوا في 
ينبوع اللهب كأنهم على ماء الراحة. والنبي دانيال ظهر راعياً للسباع كأنها 

 غنم. فبتوسالتهم أيها المسيح اإلله ارحمنا. 
 
 

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom 3) 
 

 
 

Ó grande Apóstolo dos gentios, poderoso intercessor, 

intercede ao Todo Poderoso para que venha a paz ao mundo, e às 

nossas almas a grande misericórdia. (...) 
 
 

رسولِاألممِالعظيم.ِوالشفيعِالقديرِتشفعِإلىِالكليِالقدرة.ِكيِيمنحِياِ

 السالمِللعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظمى.
 

Condaquion Preparatório ao Natal (tom 3) 
 

 

 A Virgem Maria vem hoje gerando na gruta, 

inexplicavelmente, o Verbo Eterno. Alegre-se toda a terra, ao ouvir 

isso, e louve, com os anjos e os pastores, Aquele que, por sua 

própria vontade, manifestou-se como menino, sendo Deus antes de 

todos os séculos. (//) 
 

ِالِ ِوالدةً. ِالد هور. ِالذيِقبَل ِالكلمة. تَل دَ ِل  ِالمغارة. ِتأتيِإلى ِالعذراء. اليوَم

ِمَعِ دي. ِومج   ِسمعت. ِإذا ِالمسكونة  ِأيت ها ِفافرحي. ِبها. ِي نَطق  ِوال ت فَس ر

عاة.ِالظاهَرِبمشيئت هِطفالًِجديداً.ِوهو ِوالر  ناِقبَلِالد هور.ِالمالئكة   إله 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
                 (* do domingo antes do Natal) 
 
 

Prokimenon: “Bendito és, Senhor, Deus de 

nossos pais. Tu és justo em 

tudo que nos fizeste!” 
(Salmo 3, 26.27)  

 

Leitura da Epístola aos Hebreus. (11, 9-10, 32-40) 
 

Irmãos, “pela fé Abraão morou na terra da promissão como em 

terra estrangeira, acomodando-se em tendas, do mesmo modo que 

Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque ele esperava 

uma cidade fundada sobre alicerces, cujo arquiteto e construtor seria 

Deus. Que mais direi? Pois me faltaria tempo para falar de Gedeão, 

de Barac, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela 

fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram promessas, 

amordaçaram a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, 

escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, fizeram-se 

fortes na guerra e puseram em debandada os acampamentos 

estrangeiros. As mães receberam vivos os filhos mortos. Outros 

foram submetidos a torturas, recusando a libertação, para obterem 

uma ressurreição melhor. Outros suportaram escárnio e açoites, e 

ainda cárceres e cadeias. Foram apedrejados, torturados, serrados, 

morreram a fio de espada, andaram errantes, cobertos com peles de 

ovelha e de cabra, necessitados, atribulados, maltratados. Eles, de 

quem o mundo não era digno, andaram perdidos nos desertos e 

montes, nas cavernas e covas da terra. Mas todos eles, embora 

recomendáveis por sua fé, não alcançaram a promessa, porque Deus 

providenciara a nosso respeito algo melhor, para que, sem nós, eles 

não chegassem à perfeição.” 
 

Evangelho 
            (* do Domingo antes do Natal) 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (1, 1.17-25) 
 

 

“Registro do nascimento de Jesus Cristo, filho de Davi, filho 

de Abraão. De Abraão até Davi são catorze gerações, e de Davi até o 

exílio da Babilônia, catorze gerações, e do exílio da Babilônia até 

Cristo, catorze gerações. A origem de Jesus Cristo, porém, foi assim: 

Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes  

 



 

 

 

 

 

 

de morarem juntos, ficou gravida do Espírito Santo. José, seu marido, 

sendo homem justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-

la em segredo. Mas enquanto assim pensava, eis que um anjo do 

Senhor lhe apareceu em sonho e disse: ‘José, filho de Davi, não 

tenhas medo de receber Maria, tua esposa, pois o que  nela foi gerado 

vem do  Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome 

de Jesus. É ele que salvará o povo de seus pecados’. Tudo isso 

aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: 

Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com 

o nome de Emanuel, que significa: Deus conosco. Quando acordou, 

José fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado e aceitou sua 

mulher. E não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, a 

quem ele pôs o nome de Jesus.” 
 

Megalinário (Hino à Virgem – tom 1) 
 
 

 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

 

   27/12 – Santo Estevão, 

Protomártir, Diácono 
 

O Santo Diácono Estevão pregava com 

intrepidez a Boa-Nova de Jesus Cristo e “cheio de 

graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais 

entre o povo” (Atos 6,8). Incitaram o povo contra 

Estevão  e,   diante  do  Sinédrio,  o  acusaram  de  

blasfêmia, com o auxílio de falsas testemunhas. A resposta do 

santo foi um inspirado discurso, apresentando Jesus como o 

Salvador, o Filho de Deus. Suas palavras enfureceram os 

membros do Sinédrio que o condenaram a ser imediatamente 

apedrejado. 
 

Aviso 

 
 

Missa de Natal 
 

No dia de Natal, 25/12 (quinta-feira), celebraremos a 
Divina Liturgia de Natal às 10:15hs. Vamos juntos 
celebrar o Deus que se fez criança para nossa salvação. 
 


