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Pós – Festa da Transfiguração do Senhor 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, durante sua missão terrena, costumava 

ensinar por meio de parábolas. São muitos os ensinamentos 

em que Jesus usava de exemplos do cotidiano para 

anunciar a sua Palavra Salvífica. Uma dessas parábolas é a 

que lemos hoje, a do Filho Pródigo. Um dos objetivos do 

Senhor era apresentar ao povo daquela época um Deus Pai,  

diferente  do que eles pensavam. O povo caracterizava  

Deus como um Pai autoritário, cruel e distante de seus filhos, mas tudo isso foi 

completamente esquecido com a vinda de Cristo, o Messias.  

Foi através desta parábola que Jesus mudou a idéia de muitos, ou seja, 

as características que eles imaginavam para Deus foram substituídas, para se 

entender Deus como um Pai cheio de misericórdia para com os seus filhos. 

Quando o filho caçula decidiu abandonar a casa do seu pai para ir 

esbanjar sua herança em outro país, o pai ficou profundamente triste, mas não 

perdeu as esperanças de que um dia o filho voltasse para seus braços.  

Durante as orgias e gastos do filho, toda aquela riqueza acabou e ele 

passou por grande penúria. Veio então o grande arrependimento e ele valorizou 

tudo que tinha na casa do Pai; decidiu voltar à casa paterna, não para ser 

servido, mas sim para ser servo. Enquanto o filho menor caminhava rumo ao 

encontro de seu pai, o mesmo, movido de enorme compaixão e alegria, foi 

correndo ao seu encontro, e nem responde ao pedido de perdão que lhe foi feito, 

antes pede logo aos servos sandálias e roupas para o filho recém-chegado.  

Já o filho mais velho, vindo do trabalho, ao escutar música e dança, 

ficou extremamente triste em saber que o pai perdoara seu irmão, ao que o pai 

lhe explica:  "Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha 

, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha se 

perdido, e foi achado."  

Na Parábola do Filho Pródigo podemos constatar que o nosso Deus é 

extremamente amoroso e misericordioso. Isso acontece não só com o filho 

pródigo, mas sim com todos nós, quando caímos em pecado. O Pai estende suas 

mãos, perdoando nossos pecados e nos deixando a doçura do Espírito Santo, 

como força para não mais cairmos. 



 
 

 

 

  

Tropárioda Ressurreição (tom 1) 

Embora a pedra fosse selada pelos judeus/ e os soldados 

guardassem/ teu puríssimo Corpo,/ ressurgiste/ no terceiro dia, ó 

Salvador,/ dando a vida ao mundo./ Por isso,/ as potestades celestes a ti, 

autor da vida, clamaram:/ Glória à tua Ressurreição, ó Cristo!/ Glória ao 

teu Reino!/ Glória à tua providência,/ tu que és o Único Misericordioso!  

من  ظ  ف  حُ  ر  الطاه   ك  د  س  وج   .ن اليهودم   م  لما ُخت   الحجر   باللحن األول: إن  

ً العالم   .صها المخل   أيُ  الثالث   في اليوم   مت  ند، قُ الجُ   قواتُ  لذلك   .الحياة مانحا

 المجدُ  .أيها المسـيح ك  ت  لقيام   المجدُ  .الحياة يا واهب   هتفوا إليك   .السماوات

 .حدكو   البشر   حب  يا مُ  يرك  لتدب   المجدُ  .ك  لك  مُ ل  

Tropário da Transfiguração do Senhor (tom 7) 

 Ó Cristo Deus, te transfiguraste sobre o monte, mostrando tua 

glória aos teus discípulos, à medida que lhes era possível contemplá-la. 

Brilhe sobre nós, pecadores, tua luz eterna, pelas intercessões da Mãe de 

Deus. Ó Doador da luz, glória a ti! 

سبما  لما تجليت  أيها المسيُح اإلله في الجبل. أظهرت  مجد ك  للتالميذ  ح 

استطاعوا. فأشرْق لنا نحُن الخطأة  نورك  األزلي. بشفاعات  والدة  اإلله. يا 

 مانح  النور  المجدُ لك.

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. 

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

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
Condaquion da Transfiguração do Senhor – 06/08 (tom 7) 

Te transfiguraste sobre o monte, ó Cristo Deus, e teus discípulos, 

como puderam, contemplaram a tua glória; a fim de que, ao te verem 

crucificado, compreendessem que tua Paixão era voluntária e 

anunciassem ao mundo que tu és, em verdade, o resplendor do Pai.  
 

ع  تالميذُك  شاهدوا مجد ك.  ْسبما وس  تجليت  أيها المسيُح األلهُ في الجبل. وح 

زوا  ك. ويكر  ً باختيار  ك  طوعا حتى عندما يُعاينوك مصلوباً. ي فُطنوا أن  آالم 

ياُء اآلب.   للعالم أن ك  أنت  بالحقيقة  ض 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
  (* Ocasião especial) 

PROKIMENON:: “Venha sobre nós, Senhor, 

tua misericórdia.Alegrai-vos, justos, 

no Senhor! ” 

(Salmos 33, 22. 97, 12) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. (6,1-4) 
 

 “Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até 

que Cristo seja formado em vós: obedecei a vossos pais, no Senhor, pois 

isto é de justiça.Honra a teu pai, que é o primeiro mandamento que vem 

acompanhado de uma promessa;a fim de que sejas feliz, e tenhas longa 

vida sobre a terra.E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, 

antes, criai-os na admoestação de Deus e em uma pedagogia inspirada no 

Senhor.”  

Evangelho 
(* Filho Pródigo - Ocasião especial) 

 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Lucas. (15,11-32) 
 

 

Disse o Senhor esta parábola: “um homem tinha dois filhos. 

O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. 

E o pai dividiu os bens entre eles. Depois de alguns dias, o filho mais 

jovem juntou tudo e partiu para uma  terra  distante. Lá dissipou os seus 

bens numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome 

naquela terra e ele começou a passar necessidade e fome. Desejava 

encher o estômago com o que os  porcos comiam, mas ninguém lhe 

dava. Caindo em si, disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm pão em 

abundância,e eu, aqui, morro de fome! Vou partir em busca de meu pai e 

lhe direi: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser 

chamado teu filho.  Trata-me como um dos teus empregados’. Então se 

levantou e voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o viu e ficou 

comovido. Correu-lhe ao encontro e o abraçou, cobrindo-o de beijos. O 

filho, então, lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou 

digno de ser chamado teu filho’. Mas o pai  falou  para  os escravos: 

‘Trazei depressa e vesti  nele  a  túnica mais preciosa, ponde-lhe um anel 

no dedo e sandálias nos pés. Trazei um bezerro bem gordo e matai-o. 

Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou 

à vida, estava perdido e foi encontrado’.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

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

Aleluia! 

Apolisis (Encerramento) 

 Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a ti. 

 Ó Cristo, nosso Deus Verdadeiro, que te transfiguraste sobre o 

Monte Tabor para nossa salvação... 
  

15/08 – Dormição da Mãe de Deus, a Santíssima  

Virgem Maria 
Após o dia de Pentecostes, Nossa Senhora permaneceu 

na cidade de Jerusalém, animando a Comunidade Cristã, 

recém-nascida pelo Espírito Santo. 

Nos diz a Tradição Eclesiástica que,quando chegou o 

momento de sua morte, muitos dos Apóstolos se encontravam 

em  diferentes  partes  do mundo,  pregando  o  Evangelho.  

Ao saberem   da  morte  da  Santíssima  Virgem,  dirigiram-se  

imediatamente a Jerusalém e chegaram todos a tempo para o sepultamento, 

exceto São Tomé. 

Ao chegar São Tomé, os outros Apóstolos o levaram ao túmulo no 

Getsêmani, onde Nossa Senhora fôra sepultada próxima de seus pais, São 

Joaquim e Sant’Ana. Surpresos, lá não encontraram o corpo da Mãe de 

Deus. 

A Santa Tradição nos ensina que a Virgem Maria foi levada aos Céus 

corporalmente, onde espera pelos justos no Dia do Juízo. 

Dia dos Pais  

Neste domingo estamos festejando um 
acontecimento familiar, o Dia dos Pais. Parabenizamos a 
todos os Pais por este dia abençoado, rogando sempre ao 
bom Deus que lhes conceda abundantes graças celestiais e 
lhes propicie os bens materiais para o sustento de suas 
famílias. Que o Pai dos pais os abençoe e recompense, e 
conceda o descanso às almas dos pais falecidos. 

 


