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Lemos hoje no Santo Evangelho a conhecida 

“Parábola do Bom Samaritano”, mas, partindo do início do 

diálogo de Jesus com o doutor da Lei que o interroga, 

podemos dividir este trecho evangélico em duas partes: a 

questão sobre a vida eterna e a questão sobre o próximo.  

Tomado no seu conjunto, este texto é uma discussão 

“legal”, no sentido religioso, isto é, uma discussão sobre o modo de proceder em 

conformidade com a Legislação do Antigo Testamento, e mais especificamente, 

no Evangelho lido, uma discussão de como proceder quando dois mandamentos 

poderiam estar em conflito: o mandamento do amor ao próximo e o preceito sobre 

a pureza, uma vez que, para os religiosos daquele tempo, tocar em sangue ou num 

cadáver gerava impureza ritual, pela qual não se poderia participar dos ofícios 

religiosos. 

À pergunta do doutor da Lei sobre o que fazer para herdar a vida eterna, 

o Senhor respondeu com outra pergunta, fazendo com que quem o interrogava 

participasse na interpretação da Lei. Na sua resposta o “legista” uniu dois 

mandamentos fundamentais da lei: amor a Deus e amor ao próximo. Jesus deixa 

claro, então, que o amor a Deus, traduzido no amor ao próximo, é o caminho para 

herdar a vida eterna.  

À segunda pergunta do doutor da Lei, Jesus respondeu com a Parábola 

do Bom Samaritano, explicitando que, no caso de conflito entre dois 

mandamentos, o amor e a misericórdia têm absoluta precedência. Ajudando o que 

estava à beira do caminho quase morto, o samaritano obedece e cumpre o 

mandamento, ao contrário do Sacerdote e do Levita. A compaixão praticada pelo 

desprezado samaritano, povo inimigo dos judeus, não era uma alternativa ao 

legalismo, mas, ao contrário, era exatamente o que o mandamento do amor ao 

próximo exigia dele, e que o Senhor apresenta a todos como o caminho para 

Deus.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tropário da Ressurreição (tom 6) 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável sepulcro/ e 

os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se junto do sepulcro,/ 

procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, subjugaste o inferno,/ sem 

ser molestado por ele/ e encontraste a Virgem, revelando a vida./ Senhor, 

que ressurgiste dos mortos,/ glória a ti!  

إنَّ القواِت المالئكية. ظهروا على قبِرَك الموقر. والحراَس صاروا كاألموات. 

ْب منها.  ومريمَ وقفْت ِعند القبِر طالبةً جسدََك الطاهر. فسبيَت الجحيمَ ولم تجرَّ

 يا مْن قاَم من بيِن األموات. يا ربُّ المجدُ لك.وصادفَت البتوَل مانحاً الحياة. ف
 

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.  

ل األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح السالم يا رسو

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.

 

Condaquion da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 O puríssimo templo do Salvador, a Virgem, o preciosíssimo 

tálamo, o sagrado tesouro da glória de Deus, é apresentada hoje na Casa do 

Senhor, introduzindo consigo a graça do Espírito Divino. Os anjos de Deus 

a louvam, clamando: Esta é o tabernáculo celeste.  
 

اليوم الهيكُل الذي للمخلص. الُكِلُي النقاِء العذراُء الخدُر. ذو الثمِن الجزيِل 

 ِ ِ. تُدِخُل نِعمةَ الروحِ اإللهي  وهَي الكنُز الطاهُر. لمجِد األلِه إذ تَدخُل بيَت الرب 

 معها. فلتَُسب ِحها مالئكةُ هللا. إلنها المظلةُ السماوية.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola  
 

     (* do 23o Domingo Após Pentecostes) 
 

Prokimenon: “Salva, Senhor, o teu povo e abençoa a tua herança. 

                              Clamo a ti, Senhor, meu rochedo!”  
(Salmo 28, 9.1) 

 

 
 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. (2, 4-10) 
 

Irmãos, “Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos 

amou, e estando nós mortos por nossos pecados, deu-nos vida por Cristo - de graça 

fostes salvos! -  e nos ressuscitou com ele, e nos sentou nos céus em Cristo Jesus. 

Assim, demonstrou pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, 

pela bondade que tem para conosco, em Cristo Jesus. Pois é gratuitamente que 

fostes salvos, mediante a fé. Não é de vós mesmos, é dom de Deus. Não provém 

das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra de Deus, criados em Cristo 

Jesus para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós 

praticássemos.” 
 

Evangelho 
 

 

 

(* 8º de São Lucas) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. 

(10, 25-37) 
 

                     

Naquele tempo, "levantou-se um doutor da Lei e, para testar Jesus, 

perguntou: ‘Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?’ Jesus lhe 

respondeu: ‘O que está escrito na Lei? Como é que tu lês?’ Ele respondeu: ‘Amarás 

o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com 

toda a mente, e o próximo como a ti mesmo’. Jesus, então, lhe disse: ‘Respondeste 

bem. Faze isso e viverás’.  Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: ‘E quem 

é o meu próximo?’ Jesus respondeu: ‘Um homem descia de Jerusalém a Jericó. 

Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de 

o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto.  Por acaso, desceu pelo 

mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, desviou-se dele. Do mesmo modo um 

levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um 

samaritano, que estava de viagem, chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena 

dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois 

colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Pela 

manhã, tirando duas moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse-lhe: ‘Cuida 

dele e o que gastares a mais, na volta te pagarei’. Na tua opinião, quem destes três 

se tornou o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes?’ Ele respondeu: 

‘Aquele que teve pena dele’. Então Jesus lhe disse: ‘Vai e faze tu o mesmo’.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus.  

Sempre Bem-Aventurada e Imaculada Mãe de nosso Deus; mais venerável que os 

Querubins e mais gloriosa que os Serafins; que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. 

Logo, és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos.  

ُط والدةِ اإللِه الدائمةَ الطوبى، البريئةَ من كل ِ العيوِب أمَّ إلِهنا، بواجِب االستئهاِل حقاً نغب ِ 
يا َمن هي أكرُم ِمَن الشيروبيم، وأرفُع مجداً بغيِر قياٍس ِمَن السيرافيم، التي بغيِر فساٍد 

م.   َولََدْت كلمةَ هللا، حقاً إنَِّك والدةُ اإلله. إيَّاِك نعظ ِ
Kinonikon (Hino da Comunhão) 

Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

15/11 - Santos Mártires Gurias, Samonas e Habib de Edessa 
 

Gurias e Samonas pregavam a Boa Nova quando foram presos em 

Edessa durante a perseguição movida nos governos de Diocleciano [284-

305] e Maximiano [305-311]. Ambos foram cruelmente torturados por sua 

recusa à apostasia, e depois decapitados na entrada da cidade. Anos 

depois,  durante  o Reinado  do Imperador Licínio [311-324], um diácono 

de nome Habib  foi  condenado à morte por  ensinar a  Boa  Nova e, para  

evitar sofrimento de seus irmãos de fé, entregou-se espontaneamente, vindo também 

a sofrer o martírio por morte na fogueira. São Habib foi enterrado perto dos túmulos 

de São Gurias e São Samonas. Os santos mártires são patronos do casamento e 

protegem a família de turbulências internas e de maus sentimentos entre os cônjuges. 

16/11 - São Mateus, Apóstolo e Evangelista 

São Mateus foi dos doze apóstolos de Jesus Cristo, e escritor do 

primeiro Evangelho. Seu nome original era Levi, filho de Alfeu, e foi 

chamado por Jesus junto ao mar da Galiléia, em Cafarnaum, quando 

trabalhava como publicano, ou seja, cobrador de impostos, uma classe 

muito odiada na época de Jesus, por cobrarem encargos dos judeus para 

serem entregues às autoridades romanas. A sua presença no grupo de  

apóstolos indicava que Jesus buscava a salvação de todos, independente de origem, 

trajetória, família, etc. Pela tradição sabe-se que, após Pentecostes (a descida do 

Espírito Santo), São Mateus pregou o Evangelho na Judéia, Pérsia e Etiópia, onde 

foi martirizado. Seu símbolo, como evangelista, é um anjo. 

21/11 - Apresentação da Mãe de Deus no Templo 

A Apresentação de Nossa Senhora no Templo é apresentada com 

riqueza de detalhes por escritos muito antigos e por muitos aspectos 

parecidos com os livros da Bíblia. Segundo esses escritos, a 

apresentação da Virgem no Templo foi solene e, tanto no momento da 

sua oferta, como durante o tempo de sua permanência no Templo, 

verificaram-se fatos prodigiosos. Na realidade, a apresentação da Mãe 

de Deus deve ter sido modesta e ao mesmo tempo gloriosa. Foi, de fato,  

através deste serviço ao Senhor no Templo que a Mãe de Deus preparou seu corpo, 

e sobretudo sua alma, para receber o Filho de Deus, realizando em si mesma a palavra 

de Cristo: “Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” 
(São Lucas 11, 28) 

 


