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A cena da pesca milagrosa, descrita no 

trecho do Santo Evangelho que lemos hoje, 

ilustra a vida missionária dos discípulos de 

Cristo. 

Tudo começou com um encontro fortuito 

com Jesus. Comprimido pelas multidões ansiosas 

para ouvir a Palavra de Deus, o Mestre pediu a  

Simão (Pedro) um favor: levá-lo em sua barca um pouco para dentro 

do lago de Genesaré, não muito longe da margem, para que pudesse 

falar à multidão. Seu pedido foi prontamente atendido. 

 Quando concluiu a pregação, deu a Simão uma ordem 

inesperada: conduzir o barco para águas mais profundas e lançar a rede. 

Simão tinha trabalhado, em vão, toda a noite, mas, por obediência à 

ordem do Mestre, lançou novamente a rede. E disto resultou uma pesca 

espetacular. Entretanto, o fato mais notável foi Simão ter tido a chance 

de reconhecer Jesus como Messias (Cristo). O espanto que se apoderou 

dele e de seus companheiros foi semelhante ao que, no Antigo 

Testamento, acontecia nas teofanias (manifestações divinas), quando 

pessoas achavam que iriam morrer, caso vissem a Deus.  

 Simão reconheceu em Jesus a manifestação da divindade. E 

Jesus exortou-o a não ter medo, pois sua vida havia sido transformada. 

Doravante, teria outra preocupação, não mais com peixes, mas com 

seres humanos. 

 Simão aceitou a tarefa de ser “pescador de gente”, e se pôs a 

seguir Jesus. Começava para ele, bem como para Tiago e João, uma 

nova vida. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição.  

للكلمة.ْالمساويْلآلبِْوالروحِْفيْاألزليِةْوعدِمِْْلنُسبحْ  نحُنْالمؤمنيَنْونسُجدْ 

ْعلىْ ْيعلو ْ ْأن ْبالجسِد ُْســرَّ ْألنه ْلخالِصنا. ْالعذراِء ْمَن ْالمولوِد االبتداء.

 الصليب.ْويحتمَلْالموت.ْوينهَضْالموتىْبقيامتِهْالمجيدة.

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. (...) 

رسولْاألممْالعظيم.ْوالشفيعْالقديرْتشفعْإلىْالكليْالقدرة.ْكيْياْ

 ظمى.يمنحْالسالمْللعالم.ْولنفوسناْالرحمةْالع

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.  
 

ْالمردودة،ْالْ ْلديْالخالِقْغيَر ْالمسيحييَنْغيَرْالخازية،ْالوسيَطةَ ياْشفيعةَ

ْأنِكْ ْبما ْبالمعونِة ْتَدَاركينا ْبل ْالخطأة، ْنحُن ْطلباتِنا ْأصواِت تُعرضيْعن

ْفيْ ْوأسرعي ْالشفاعِة ْإلى ْبادري ْبإيمان، ْإليِك ْالصارخيَن ْنحُن صالحة،

ميك.ا  لطلبة،ْياْوالدةَْاإللِهْالمتشفعةَْدائماًْبمكر ِ
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epistola 
 

  (*do 14º Domingo após Pentecostes) 
 

Prokimenon: “Tu, Senhor, nos guardarás e nos preservarás para sempre desta    

geração. Socorro, Senhor, pois acabaram-se os fiéis!” 
 

(Salmo 12, 7.1) 

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios.  
(1, 21-2, 4) 

Irmãos, “aquele que nos mantém firmes convosco em Cristo e que nos 

deu a unção, é Deus. Foi ele também que nos marcou com seu selo e nos 

colocou no coração, como um primeiro sinal, o Espírito. Invoco a Deus por 

testemunha sobre minha alma de que para vos poupar é que ainda não fui a 

Corinto. Não porque pretendamos dominar vossa fé, mas porque queremos 

contribuir para vossa alegria. Pois, quanto à fé, estais firmes. Decidi, pois, não 

tornar a visitar-vos na tristeza. Porque, se vos contristasse, quem me alegraria, 

senão quem se teria entristecido por minha causa? Portanto, eu vos escrevi 

naqueles termos para que, quando for ter convosco, não tenha de entristecer-

me com aqueles que deveriam alegrar-me. Confio em todos vós que minha 

alegria é também vossa. Eu vos escrevi levado por grande aflição e ansiedade 

de coração, com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para 

conhecerdes o grande amor que vos tenho.” 

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...  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 
 

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

Aleluia! 
 

Concepção de São João Batista - 23/09 

A concepção miraculosa de São João, o "Batista" 

(batizador) marcou o início do cumprimento das promessas 

divinas. João Batista era filho do Sacerdote Zacarias e Isabel, 

e foi concebido quando ambos já estavam em idade avançada, 

sendo, ainda,  Isabel, estéril.  No  Santo Evangelho surgiu uma  

pergunta natural e espontânea sobre o futuro daquela criança: “O que virá 

a ser este menino?”  (São Lucas 1,55). Esse questionamento surgiu no 

contexto do mistério divino do fato, principalmente em vista da vocação 

profética de Precursor do Messias. Na concepção de São João 

Batista houve sinais anunciadores de um destino extraordinário, pois tinha 

início a realização do plano amoroso e misericordioso de Deus. Foi um 

acontecimento que produziu em torno de si, e nos pais, as primeiras 

manifestações da alegria da Boa-Nova (Evangelho). 
 

 

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 Apóstolo São Paulo, 

converteu-se à Fé Cristã, e começou a 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. 
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