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   10º Domingo Após Pentecostes 

 Domingo após a Dormição da Mãe de Deus 

 
 

 
  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dormição da Mãe de Deus 

 “Repetirei uma, duas e três vezes, com toda a exultação de 

minha alma reconhecedora: verdadeiramente, ó Maria, embora 

emigraste desta terra, não te distanciaste do povo  cristão. Não te  

distanciaste deste mundo que está envelhecendo; tu és, ao lado  de  Cristo, 

vida    incorrupta;  daqueles  que  te  invocam,  te  aproximas ainda mais, e 

te deixas encontrar por aqueles que te buscam com fé. Estas coisas 

demonstram claramente que o espírito de vida continua respirando e que o 

teu corpo se mantém livre de qualquer velhice e corrupção”.  
   

  (São Germano de Constantinopla) 
 

“Era necessário que a Virgem fosse companheira do Filho em tudo 

que concerne à nossa salvação ... 

 Depois de ter gozado da visão e da saudação do Filho ressuscitado,  

que  tinha  aniquilado a  tirania  do  inferno,  (a Virgem Maria) o  

acompanhou o quanto lhe foi possível até entrar no Céu. E, depois da 

Ascensão do Salvador, ela foi delegada a manter o lugar dele entre os 

Apóstolos e os demais discípulos, alcançando assim muitos benefícios 

concedidos aos homens, o de completar o que faltava em Cristo, melhor do 

que qualquer outra criatura. De fato, a quem convinha tudo isso mais do que 

à Mãe? Mas era necessário que aquela santíssima alma se desprendesse 

daquele corpo também sagrado. Com efeito, o deixa e se une à alma do 

Filho, luz criada da Luz incriada. Por sua vez, o corpo permaneceu pouco 

tempo sobre a terra, ele também entrou no Céu. Era necessário que ele (o 
corpo da Virgem) percorresse todos os caminhos pelos quais passara o 

Salvador, que resplandecesse aos vivos e aos mortos, que, em tudo, 

santificasse a natureza, para depois receber o lugar que lhe fôra digno. Por 

isso, se foi recebida pelo sepulcro, foi também acolhida pelo Céu aquela 

nova terra, aquele corpo espiritual, tesouro de nossa vida, mais glorioso do 

que os Anjos, mais santo do que os Arcanjos”.  
 

                         (Nicolas Cabasilas, téologo ortodoxo - século XVI)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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!  
 

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 Dormição da Mãe de Deus (tom1)   

 

Em tua maternidade conservaste a virgindade, e em tua 

dormição não abandonaste o mundo, ó Mãe de Deus. Foste levada 

para a vida, sendo a Mãe da Vida. Por tuas intercessões resgata da 

morte nossas almas! (...) 
 
 

 

في ميالدك  حفظت  البتولية وصنتها. وفي رقادك  ما أهملت  العالم. وتركته  يا 

والدة  اإلله. ألنك  انتقلت  إلى الحياة. بما أنك  أُم الحياة. فبشفاعات ك  أنق ذي من  

 الموت  نفوسنا. 
 

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 يا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condaquion da Dormição da Mãe de Deus (tom 2) 
 

 

 

Ó Mãe de Deus, nossa incansável intercessora e vigilante 

protetora, o túmulo e a morte não prevaleceram sobre ti, mas como 

és a Mãe da Vida, te fez passar para a vida Aquele que habitou em 

teu ventre sempre virgem. (//) 
 

إن  والدة  اإلله  التي ال تغف ُل في الش فاعات. والرجاء  غير  المردود  في 

وٌت. لكْن بما أنها أُم الحياة. نق ل ها إلى الحياة.  دات. لم ي ضبُطها قبٌر وال م  الن ج 

ها الدائم  الب تولي ة.  ل  في مست ود ع   الذي ح 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
  (* 10º  Domingo após Pentecostes) 

 

PROKIMENON: :  “Venha sobre nós, Senhor, 
tua misericórdia. 

       Alegrai-vos, justos, no 

Senhor! ”   

(Salmos 33,22.97,12) 
 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(4,9-16) 

  Irmãos, “a nós, apóstolos, Deus designou em 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, suportamos; 

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 
                                             (*da Dormição) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Lucas. (10, 38-42. 11, 27-28) 
     

Naquele tempo, “Jesus entrou num povoado. Uma mulher, 

de nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã 

chamada Maria que, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua 

palavra. Marta, porém, andava atarefada com o muito serviço. 

Parou, e disse: ‘Senhor, não te importa que minha irmã me deixe 

sozinha no serviço? Dize-lhe que me venha ajudar’. O Senhor lhe 

respondeu: ‘Marta, Marta, andas muito agitada e te preocupas com 

muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria 

escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada’. Enquanto assim 

falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe 

disse: ‘Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te 

amamentaram!’ Mas Jesus respondeu: ‘Mais felizes são os que 

ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”. 



 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

21/08 - São Tadeu, 

Apóstolo dos Setenta 
 

Tadeu, Santo Apóstolo dos Setenta, nasceu 

na cidade de Edessa, na Síria, de origem judaica. 

Não se deve confundi-lo com o Bem Aventurado 

Apóstolo Judas Tadeu, um dos Doze. Quando 

Tadeu subiu a Jerusalém para uma festa, ouviu a 

pregação  de   São  João,  o  Precursor.  Após  ser  

batizado no Jordão, permaneceu na Palestina. Ele viu o 

Salvador e se tornou seu seguidor, vindo a ser posteriormente 

escolhido pelo Senhor como um dos “Setenta”, que foram 

enviados dois a dois para pregar nas cidades e regiões que Ele 

pretendia visitar. Após a Ascensão do Salvador, São Tadeu 

pregou as boas novas na Síria e na Mesopotâmia. Sua pregação 

converteu o Rei Abgar e o povo pagão de Edessa. Sua 

evangelização era acompanhada por muitos milagres, sobre os 

quais Abgar escreveu ao Imperador Assírio Nerses. O Príncipe 

desejava recompensar o Santo Discípulo, mas ele recusou e 

partiu para outras cidades, sempre convertendo muitos à 

verdadeira fé. São Tadeu veio a falecer em 44 d.C., na cidade de 

Beirute.  
 

23/08– Encerramento da Festa 

da Dormição da Mãe de Deus 
 

A última grande festa do ano litúrgico bizantino 

é mariana: Dormição da Mãe de Deus. A tradicional 

representação iconográfica mostra a Virgem 

estendida no leito de morte, rodeada para o último 

sono pelos apóstolos, vindos prodigiosamente dos 

lugares onde pregavam o Evangelho, tendo ao centro   

Jesus  Cristo que acolhe a sua alma, representada como uma 

menina envolta em faixas e por Ele sustentada.  

 

 


