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 No trecho do Santo Evangelho para hoje, o 

evangelista São Lucas informa que Jesus Cristo 

estava a caminho de Jerusalém, talvez descendo 

para o vale do Jordão, na direção de Jericó. Perto 

do povoado, ele se encontra com dez leprosos. 

De fato, conforme a Lei Mosaica, eles deviam 

ficar fora da cidade e não podiam se aproximar 

das pessoas. O pedido que eles fizeram a Jesus 

demonstrou  confiança.  O  Senhor  não os curou   

logo, mas testou sua fé e obediência às prescrições da Lei. Com 

efeito, ordenava-se que uma pessoa curada se apresentasse aos 

sacerdotes para que estes constatassem a cura e a reintroduzissem 

no convívio sócio-religioso. Se os leprosos o obedeceram é porque 

acreditaram na cura. 

 No caminho ficam curados, e um deles, um só, voltou para 

agradecer a Cristo. E, frisa o evangelista, este era um samaritano, 

enquanto os outros nove eram judeus – judeus e samaritanos se 

odiavam. 

E a grande lição é dada mais uma vez por um samaritano 

(considerado um estrangeiro pagão): dar glória a Deus. O que 

significa isso? Significa ser capaz de reconhecer o dom recebido e 

agradecer a Deus, porque Ele é a fonte de todos os dons. A maior 

forma de oração é esse louvor que reconhece que Deus “é Deus”, e 

não o homem. Cabe ao homem acolher o dom de Deus e louvá-lo 

com gratidão. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. (//) 
 

ََوفتحتَ َ.الموتَبصليبكَ َحطمتَ  َالتَ حامَ َوحَ ن َلتَ وحوَ َ.وسالفرد ََللص  

َق ََبأنكَ َ.زواكرَ أنَي ََكَ سل َرَ َأمرتَ َ.الطيب َالمسيحَ َمـتَ قد حاًَمان ََ.اإللهَأيها

 .العظمىَالرحمة ََمَ العال َ
Tropário dos Santos Atanásio e Cirilo (tom 4) 

 

 Vos ilustrastes na defesa da Ortodoxia e extinguistes toda a 

doutrina errônea, obtendo assim a palma da vitória. Por vossa 

piedade tudo enriquecestes, engrandecendo substancialmente a 

Igreja. Fostes também julgados dignos de encontrar a Cristo nosso 

Deus, que a todos concede, por vossas orações, a grande 

misericórdia. 

َفصرتماَ َوخيم َرأي َكل َواخمدتما َالرأي َاستقامة َبافعال َتألألتما لقد

منتصرينَالبسيَالظفر.َواذَقدَاعنيتماَبحسنَالعبادةَوزينتماَالكنيسةَبزينةَ

َباست َوجدتما َالرحمةَعظيمة. َبصلواتكما َالجميع ً َمانحا َاالله َالمسيح حقاق

َالعظمى.
 

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. (...) 
 

رسولَاألممَالعظيم.َوالشفيعَالقديرَتشفعَإلىَالكليَالقدرة.َكيَيمنحَياَ

 السالمَللعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.
Condaquion da Apresentação do Senhor (tom 1) 

Por teu nascimento, ó Cristo Deus, o seio virginal 

santificaste, e as mãos do justo Simeão, como convinha, 

abençoaste, e a nós, agora, vieste e salvaste. Concede a paz ao teu 

povo e fortalece os governantes fiéis, tu que és o Único 

Misericordioso. (//) 
 
 

َالمست َاإللهَ، َالمسيح  َأيها ك  َبمول د  َمْن َيا َوي د ْىَسمعان  َالبتوليَقدست. ودع 

َ َوأيد  َبسالم. َإحف ظَرعيَّت ك  . َوخلَّصت  َأدركت  َاآلن َوإيانا َباركت. َال ق  كما

حٌبَللب ش ر.ََ َم  َوحد ك  م.َبماَأنك  َأحببته  َالذين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
 

                                                       (* dos Santos Atanásio e Cirilo) 
 

Prokimenon: “Bendito é Senhor, Deus de 

nossos pais. Tu és justo em 

tudo que nos fizeste!” 
(Esdras 7, 27 / Apocalipse 19, 2) 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (13, 7-16) 
 

 

Irmãos, “lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a 

palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus 

Cristo ontem e hoje é o mesmo, também pelos séculos. Não vos deixeis 

levar por qualquer espécie de doutrina estranha. Porque é melhor 

fortalecer o coração com a graça, do que com comidas, das quais 

nenhum  proveito  tiraram aqueles que delas se ocuparam. Nós temos um 

altar, do qual não têm direito de comer os que se empregam no serviço 

da tenda. Os corpos daqueles animais cujo sangue, para a expiação dos 

pecados, é introduzido no santuário pelo Sumo-Sacerdote, são 

queimados fora do acampamento. Pelo que também Jesus, a fim de 

santificar o povo com seu sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, 

pois, para ir ter com ele fora do acampamento, carregando a sua 

ignomínia, pois não temos aqui cidade permanente, ao contrário, 

buscamos a futura. Por ele ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios 

de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram seu nome. Da 

beneficência e da mútua assistência não vos esqueçais, pois Deus se 

compraz com estes sacrifícios.” 
 
 

 
 

 

Evangelho 
 

                                   

          (* 12º  Domingo de São Lucas) 
 

 

   Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Lucas. (17, 12-19) 
 

 

Naquele tempo, “quando Jesus ia entrar num povoado, 

vieram-lhe ao encontro dez leprosos. Pararam ao longe e gritaram: 

‘Jesus, Mestre, tem piedade de nós!’ Ao vê-los, Jesus lhes disse: ‘Ide 

apresentar-vos aos Sacerdotes’. E aconteceu que, no caminho, ficaram 

limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a  Deus em voz 

alta. Caiu aos pés de Jesus e, com o rosto em terra, agradeceu-lhe. E este 

era um samaritano. Tomando a palavra, Jesus disse: ‘Não eram dez os 

que ficaram limpos? Onde estão os outros nove? Não houve quem 

voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?’ E disse-lhe: 

‘Levanta-te e vai! Tua fé te salvou.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 6) 
 

 

 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão)َ
َََ

 

 

 

18/01 - Santos Atanásio e Cirilo, Arcebispos de 

Alexandria 
 

Santo Atanásio (comemorado também, 

individualmente, em 02 de maio) nasceu em Alexandria, no 

ano 295. No Concílio de Nicéia, foi assessor do Arcebispo 

Alexandre, a quem sucedeu mais tarde. Lutou 

corajosamente contra os arianos, tendo por isso sofrido 

muito e por várias vezes condenado ao exílio. Escreveu 

obras excelentes para esclarecimento e defesa da Fé 

Verdadeira. Adormeceu no Senhor em 373.  

 
 

São Cirilo (comemorado também, individualmente, em 

09 de junho) nasceu em 370 e levou vida monástica; 

ordenado Presbítero (Padre), seguiu seu tio, Arcebispo de 

Alexandria, sucedendo-o na Cátedra Episcopal, em 412. 

Lutou valorosamente contra as doutrinas de Nestório e, no 

Concílio de Éfeso, teve relevante papel. Escreveu muitas 

obras eruditas para a explicação e defesa da Fé Ortodoxa. 

Adormeceu no Senhor em 444. 

AVISO 
Festa de Santo Elian 

Aguardem para o próximo mês de fevereiro a 
homenagem ao Padroeiro do Club Homs: Santo 
Elian.  

No dia 5, quinta-feira, no Club Homs: 
Exposição fotográfica e Palestra às 20 hs.  

No dia 8, domingo, em nossa Catedral, às 
10:30 hs, a Divina Liturgia em honra à Santo Elian, 
com transmissão ao vivo pela TV Homs, via internet.  

 

 

 


