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A passagem relata uma experiência interior do 

Senhor Jesus, que ao contemplar o povo que sai em sua 

busca, sente compaixão deles “porque estava cansado e 

abatido, como ovelhas sem pastor.” A primeira reação do 

Senhor ao ver o povo é a de convidar os seus discípulos para 

rogar  “ao  dono  da  colheita   que  mande  trabalhadores  à  

colheita”, dado que “a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos”. 

Ante a abundância da colheita há que se pedir ao “dono”, ou seja, a Deus que 

envie mais operários para ajudar na colheita.  Logo depois de convidar a todos os 

seus discípulos à oração, chamou “os doze”, deu-lhes autoridade para expulsar 

espíritos imundos e curar toda enfermidade e doença, e os enviou a proclamar que 

“o Reino dos Céus está próximo”. Deu-lhes poder. De que poder se trata? É o 

poder que possui o Senhor Jesus, poder divino, poder sobre toda enfermidade, 

sobre o pecado, sobre a morte, sobre o maligno e o mal. O Senhor lhes comunica 

seu mesmo poder divino para que com grandes milagres pudessem sustentar a 

verdade de seu anúncio. Uma vez revestidos de Seu poder, “os doze” foram 

enviados pelo Senhor com uma missão específica: proclamar aos filhos de Israel 

que o Reino dos Céus está próximo. “Os doze” – cujos nomes o Evangelista 

considera necessário designar– são os primeiros “operários” –mas não os únicos– 

chamados a prolongar a missão do Senhor Jesus naqueles lugares não alcançados 

ainda por sua pregação. O Senhor, naquela primeira missão, envia os doze” 

exclusivamente às ovelhas desencaminhadas de Israel, porque a Israel tinha 

prometido Deus um Messias, porque a Israel tinha prometido a boa nova da 

salvação por meio dos antigos profetas. O envio, restringido em um princípio 

somente “às ovelhas perdidas de Israel”, será estendido pelo Senhor a todos os 

homens de todas as culturas e épocas antes de ascender glorioso aos Céus: «Ide e 

façam discípulos a todos os povos» (Mt 28,19). “Recebestes de graça, dai de 

graça», diz o Senhor. E o que recebemos de graça? Cristo! E o que temos que dar 

de graça? Cristo! Quem se encontrou com Ele, quem –como diz São Paulo– foi 

“alcançado” por Ele (Fl 3,12), experimenta o que não pode ficar somente para si 

mesmo, que não pode conter seu anúncio! Com efeito, o autêntico encontro com 

o Senhor Jesus, enche de sentido e gozo a própria existência e leva a desejar 

comunicar também aos outros a imensa alegria que se experimenta em si mesmo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da 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! 
 

 

إنَّ الحجَر لما ُختَِم ِمن اليهود. وَجَسدََك الطاِهَر ُحِفَظ من الُجند، قُمَت في اليوِم 

الثالِث أيُها المخل ِص. مانحاً العالَم الحياة. لذلَك قواُت السماوات. هتفوا إليَك يا 

المسـيح. المجدُ ِلُملِكَك. المجدُ لتدبِيرَك يا واهَب الحياة. المجدُ لقياَمتَِك أيها 

 ُمحبَّ البشِر َوحدك.
 

Tropário dos Santos Apóstolos (tom 3) 

Ó Santos Apóstolos, intercedam a nosso misericordioso Deus, para 

que conceda às nossas almas o perdão dos pecados . 

يسوَن، الُرُسلُ  أيُّها      ِلُنفوِسنا. الَزال تِ  رانبُغف ُين ِعمَ  أن   الرحيِم، اإلله إلى وافَّعَتشَ  الِقدِ 
 

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 السالم يا 

 مى.للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظ
 

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 الخالِق غيَر المردودة، ال 

تُعرضي عن أصواِت طلباتِنا نحُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونِة بما أنِك 

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

ميك.  الطلبة، يا والدةَ اإللِه المتشفعةَ دائماً بمكر ِ

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola  
   (* Sinaxe dos Doze Santos, Gloriosos e ilustres Apóstolos) 

 

PROKIMENON: “Por toda a terra se difunde seu anúncio. Os céus proclamam a 
glória de Deus!” 

 

(Salmo 9.4.1) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 
(4, 9-16) 

Irmãos, a nós, os apóstolos, Deus nos designou o último lugar, como 

condenados à morte, pois viemos a ser espetáculo para o mundo, para os 

anjos e para os homens. Nós, loucos por amor de Cristo; vós, sábios em 

Cristo; nós, fracos; vós, fortes; vós, ilustres; nós, vis. Até o presente 

passamos fome, sede e nudez; somos esbofeteados e andamos sem abrigo, 

e penamos trabalhando com nossas mãos; afrontados, bendizemos, e 

perseguidos, suportamo-lo; difamados, consolamos; tornamo-nos até agora 

como lixo do mundo, como escória de todos. Não escrevo isto para vos 

confundir, mas para vos admoestar como filhos caríssimos. Porque, ainda 

que tenhais dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois 

quem vos gerou em Cristo pelo Evangelho fui eu. Exorto-vos, pois, a serdes 

meus imitadores. 
 

Evangelho 
   (* Sinaxe dos Doze Santos, Gloriosos e ilustres Apóstolos) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus.  

(9, 36-10, 8) 

Naquele tempo, vendo o povo, Jesus sentiu compaixão dele porque 

estava cansado e abatido, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus 

discípulos: ‘A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi, 

pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita’. 

Jesus convocou os doze discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos 

impuros para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e doença. Os 

nomes dos doze apóstolos são os seguintes: o primeiro, Simão, chamado 

Pedro, e André, seu irmão; Tiago filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 

Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago filho 

de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelotes e Judas Iscariotes, que o traiu. Estes 

doze Jesus os enviou, com estas recomendações: ‘Não sigais pelos 

caminhos dos pagãos nem entreis em cidade de samaritanos. Ide, antes, às 

ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está 

próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai 

os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça!’. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 الداقمةَ الطوبى، البريقةَ من ك  ِ بواجِب االستتتتتتتحقاًِ  ب ً    ب ِ 

العيوِب أمَّ إلِا ً، يً َمن هي أكرُم ِمَن الشيروبيم، وأرفُع مجدا  ب يِر قيًٍس ِمَن 

م. ِك  عظ ِ  السيرافيم، الحي ب يِر فسًٍد َولََدْت كلمةَ هللا، ب ً  إ َِّك والدةُ اإلله. إيًَّ
 

Kinonikon 
 

Por toda a terra espalhou-se a sua voz, e até os confins do mundo 

foram as suas palavras. 
 

 

30/06 - Sinaxe dos Santos Doze Apóstolos 
 

Apóstolo é uma palavra derivada do grego 

que significa enviado. Inicialmente Jesus escolheu doze 

apóstolos e os enviou para diversos lugares para 

pregarem a chegada da Boa Nova ou do Evangelho. 

Jesus também tinha para ajudá-lo em vida, além dos doze  

apóstolos, cerca de 70 discípulos, palavra derivada do latim que 

significa aluno. Nos seus doze homens, originalmente um era coletor 

de impostos, outro carpinteiro e vários outros eram viajantes ou 

pescadores que exerciam sua profissão nas águas da Galiléia. Quando 

foram chamados para servir, eles se dedicaram a ser testemunhas para 

o mundo daquele que os chamara. São estes os nomes dos doze 

Apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; 

Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé 

e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 

4Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que o traiu.   

 

 


