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O trecho do Evangelho de São Lucas que lemos 

hoje nos questiona, de certa forma, sobre a questão da 

identidade cristã: o que é ser cristão? Como se segue 

Jesus? O que implica seguir Jesus? 

E, com base no mesmo Evangelho, pode-se dizer que ser cristão 

é, em primeiro lugar, estar com Jesus “no mesmo barco”; é desse barco (a 

comunidade cristã), que a Palavra de Jesus se dirige ao mundo, propondo 

a todos a salvação. Ser cristão é, em segundo lugar, ouvir atentamente a 

mensagem de Jesus, fazer o que Ele diz, cumprir as suas indicações, lançar 

as redes ao mar... Às vezes, as orientações do Senhor podem até parecer 

ilógicas às ideias e valores mundanos, mas é preciso confiar 

incondicionalmente, entregar-se nas mãos d’Ele e fazer sua vontade, como 

aqueles primeiros apóstolos que, mesmo não tendo obtido êxito na pesca 

por toda uma noite, lançaram novamente as redes: “... por causa de tua 

palavra, lançarei a rede”.   

 Ser cristão é, em terceiro lugar, reconhecer Jesus como “o 

Senhor”, como fez Pedro, ao reconhecer o poder e senhorio de Cristo. 

“Senhor” é o título que a comunidade cristã primitiva deu a Cristo 

ressuscitado, reconhecendo n’Ele o “Senhor” que preside a história. 

 Ser cristão é, em quarto lugar, aceitar a missão que Jesus propõe: 

“ser pescador de homens”. Ao dizer que os seus discípulos serão 

“pescadores de homens”, Jesus está afirmando que a missão do cristão é 

continuar o anúncio de sua obra redentora em favor dos seres humanos, 

salvar o homem de morrer afogado no mar do egoísmo, do sofrimento, do 

medo, do pecado... 

 Ser cristão é, finalmente, se desapegar de tudo para seguir Jesus. 

O Evangelho expressa, desta forma, que a generosidade e o dom total 

devem ser sinais distintivos das comunidades cristãs, de todos que seguem 

Jesus. Assim aprendemos com os apóstolos, chamados diretamente pelo 

Senhor que hoje também nos chama. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 7)  
 

Com tua Cruz destruíste a morte/ e abriste o paraíso ao ladrão,/ 

transformaste o choro das portadoras de aromas/ e ordenaste aos teus 

Apóstolos pregarem/ que tu/ ressuscitaste, ó Cristo Deus,/ dando ao 

mundo/ a grande misericórdia. (//) 
 

التِّ الطيب. حطمَت بصليبَك المو لَت َنوَح حامِّ ت. وفتحَت للص ِّ الفردَوس. وحوُّ

ً العاَلَم الرحمةَ  زوا. بأنَك قد قُمـَت أيها المسيُح اإلله. مانِّحا أمرَت ُرسلََك أن يَكرِّ

 .العظمى
 

Tropário de Santa Tacla (tom 3) 

Ó Santa Tacla, companheira de São Paulo, que, cheia do amor 

de Deus, aprendeste as verdades celestes e esqueceste os bens terrenos, 

oferecendo tua alma a Deus em sacrifício santo, sem temor do 

sofrimento. Intercede ao Senhor Jesus Cristo, para que nos conceda a 

grande misericórdia. 
 
 

بتِّ األمور األرضيةَ  لقد اضطرمتِّ في عشقِّ خالقكِّ بمحبةِّ الكارزِّ  اإللهي ، فَحسِّ

كزائِّلة ، ولما قدَمتِّ نفَسكِّ َضحيةً شريًف هللِّ اقتَحمتِّ التعذيبات ، فيا تقال المجيدة، 

ه ، ابتهلي إلى المسيح َختَنِّكِّ ، أن يََهَب نفوسنا الرحمةَ  يا رفيقةَ بولَس في أسفارِّ

 العُظمى.

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom3) 
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. (...) 
 

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

 لرحمة العظمى.للعالم. ولنفوسنا ا
 
 

Condaquion da Mãe de Deus (tom 2) 
 

 

 Protetora irrecusável dos cristãos, intercessora imutável diante do 

Criador; não desprezes as vozes dos pecadores suplicantes, mas socorre 

com bondade aos que clamam com sinceridade. Apressa-te em interceder; 

apressa-te em suplicar por nós, ó Mãe de Deus, tu que proteges sempre os 

que te honram. (//) 
 

يا شفيعةَ المسيحييَن غيَر الخازية، الوسيَطةَ لدي الخالقِّ غيَر المردودة، ال تُعرضي 

صالحة، نحُن عن أصواتِّ طلباتِّنا نحُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونةِّ بما أنكِّ 

الصارخيَن إليكِّ بإيمان، بادري إلى الشفاعةِّ وأسرعي في الطلبة، يا والدةَ اإللهِّ 

ميك.  المتشفعةَ دائماً بمكر ِّ

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
              

(* de Santa Tacla) 

Prokimenon:  “Deus é admirável em seus santos. Bendizei 

a Deus nas Igrejas!” 
(Salmo 68, 35.26)  

 

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo. 

 (3, 10-15) 
 

Meu filho Timóteo, “seguiste de perto meus ensinamentos, minha 

conduta, meu ideal, minha fé, minha longanimidade, minha caridade, minha 

perseverança, as minhas perseguições e aflições, que tive de suportar em 

Antioquia, em Icônio, em Listra, onde tantas perseguições sofri, das quais o 

Senhor me livrou. Assim sofrerão perseguições todos os que aspiram a viver 

piedosos em Cristo Jesus. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, 

enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece fiel ao que aprendeste e 

que é tua convicção, considerando de quem o aprendeste. Desde a infância 

conheces as Sagradas Escrituras e sabes que podem instruir-te para a salvação 

pela fé em Cristo Jesus”.  
 

Evangelho                                  

                                                              (* 1º de São Lucas ) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. 
(5, 1-11) 

 

 Naquele tempo, “Jesus estava junto ao lago de Genesaré. Viu dois 

barcos à beira do lago; os pescadores haviam desembarcado e lavavam as 

redes. Entrou, então, num dos barcos, que era de Simão, e pediu que se 

afastasse um pouco da terra. Sentado no barco, ensinava às multidões. Assim 

que acabou de falar, disse a Simão: ‘Faze-te ao largo e lançai as redes para a 

pesca!’ Simão disse: ‘Mestre, estivemos trabalhando a noite toda e nada 

pescamos, mas sob tua palavra lançarei as redes’. Lançadas as redes, 

apanharam grande quantidade de peixes, tanto que as redes se rompiam. 

Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para virem ajudá-los. Eles 

vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase irem a pique. À vista disso, 

Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: ‘Senhor, afasta-te de mim 

que sou um homem pecador’. Pois tanto ele como os companheiros ficaram 

tomados de espanto com a pesca que tinham feito. O mesmo acontecia com 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: 

‘Não tenhas medo! De agora em diante serás pescador de homens.’ Atracando 

em terra os barcos, eles deixaram tudo e o seguiram.” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

24/09 - Santa Tacla, Protomártir e “Igual 

aos Apóstolos” 
 

Santa Tacla (ou Tecla) nasceu pelos anos 30 

depois de Cristo, em Icônia, na Licaônia. Seus pais, 

Mésimo e Teóclia, eram muito ricos, tinham muitos 

escravos e viviam em festas escandalosas. Tacla tinha 

repugnância por tudo aquilo. Buscava com ânsia a 

verdade. Estudou e se  formou em  Literatura e  Belas  

Artes.  Quando  tinha 18  anos  encontrou o  seguí-lo.  

Sofreu inúmeras perseguições para conservar seu voto de 

virgindade,  saindo incólume do tormento da fogueira, dos leões e 

das serpentes. Embora depois disso a tenham deixado livre, ela é 

considerada pelos Padres da Igreja como a “primeira das mulheres 

mártires”, e “semelhante aos Apóstolos”.Mesmo após a morte do 

Apóstolo, continuou o seu apostolado até idade avançada, 

defendendo os pobres, os escravos e formando comunidades cristãs. 

Faleceu aos 90 anos e sempre foi venerada como a primeira mulher 

mártir. 
 

 

Aviso: 
 

 

Próximo Domingo, 01/10, Missa da Festa de São 

Romanós, o Melodista -  Onomástico de nosso Bispo 

auxiliar Dom Romanós Daowd. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/30
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lica%C3%B4nia&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir

