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L e i t u r a   D o m i n i c a l 
 

                  Nº 136/2014                                                                                                                                               Domingo, 26 /01/2014 

32º Domingo após Pentecostes 

Domingo 15º Do Ev angelho de São Lucas 
     
 

A Liturgia de hoje nos propõe uma reflexão sobre o amor de Deus e a gratidão de um pecador 

chamado Zaqueu. 

São Lucas usa a passagem de Zaqueu para nos transmitir uma mensagem sempre atual: a 

salvação  veio para  todos,  indistintamente.   

Zaqueu espera pela passagem de Jesus. Quando Jesus passa, se dirige a Zaqueu e diz: “Hoje a salvação entrou na tua 

casa!” A misericórdia de Deus, encarnada em Jesus, não tem limites. Zaqueu precisa esvaziar-se. Volta o tema fundamental de 

todo o Evangelho de São Lucas: o desapego é a condição básica do discípulo, que quer chegar ao Calvário e mergulhar com 

Jesus no insondável oceano da misericórdia divina. 

Jesus passa por Jericó. Zaqueu espera pela sua passagem. Zaqueu era pequeno em estatura. Pequeno no tamanho, mas 

grande na vontade de ver Jesus e de se converter. Zaqueu era mais um pecador que queria ir ao encontro de Jesus. Zaqueu, 

além de pecador público, por estar a serviço dos romanos, era considerado impuro, “fora-da-lei” e da comunidade. Zaqueu é o 

chefe dos publicanos. Pecador máximo, portanto, mas Jesus deixa de lado tudo isso. A misericórdia de Deus é maior do que 

todos os pecados e todos os pecadores. A misericórdia de Deus não olha o passado, se o presente está aberto à conversão e à 

mudança de vida. 

Zaqueu encontrou um modo de ver Jesus. O verdadeiro discípulo está em permanente procura do Senhor, através de 

muitos meios e modos. Não uma procura teórica, mas prática, como fez Zaqueu ao subir em uma árvore à beira da estrada para 

ver Jesus. Zaqueu, assim, quebra o orgulho, expondo-se ao ridículo. Revestido de humildade, pode receber em casa a salvação. 

Cinco palavras permeiam, ainda, o Evangelho deste domingo: o “hoje” da  salvação, ou seja, a “conversão” que não 

pode esperar e que necessita sempre ser repensada para se viver a alegria do serviço a Deus e ao irmão. Junto ao hoje da 

salvação está a palavra “depressa”, que indica a prontidão diante de alguma coisa de grande interesse, como a presteza de 

Zaqueu em receber Cristo em sua casa. Quem descobre a graça do Reino não se deixa reter por nada. A terceira palavra é 

“permanecer”. Isso para dizer que Jesus fôra à casa de Zaqueu para hospedar-se. Permanecer  significa  para Jesus  a comunhão 

de vida  entre Jesus e  os discípulos. Jesus não procura apenas hospedar-se, quer que nossa vida seja uma só vida com Ele. A 

quarta palavra é  “alegria”. A alegria de ser regenerado do pecado e a volta para a graça de Deus. Por fim, a quinta palavra:  

“preciso” - é  preciso, necessário  que a salvação de Deus venha em nosso socorro para que sejamos verdadeiramente livres, 

como aconteceu àquele publicano de Jericó. 

      E P Í S T O L A 
                                                                    (* do 32º domingo após Pentecostes) 

Prokimenon:   “O Senhor dará força ao seu povo. Dai ao Senhor, ó filhos de Deus, glória e poder!” 
 
 

(Salmo 29, 11.1)   

Leitura da Epístola de São Paulo a Timóteo. (4, 9-15) 
 

Meu filho Timóteo, “eis uma doutrina verdadeira e digna de acolhida: penamos e combatemos, porque esperamos em 

Deus Vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. É isto que hás de ensinar e pregar. Ninguém te 

desconsidere a juventude. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na 

castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides a graça que tens. Foi dada no 

meio de intervenção profética, quando o colégio dos Presbíteros te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de 

modo que se torne manifesto para todos teu aproveitamento.”  
 
 

E V A N G E L H O 
      (*do 15º de São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. (19, 1-10) 
 Naquele tempo, “Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, 

chefe dos cobradores do imposto. Procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito 

baixo. Correndo na frente, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois tinha de passar por ali. Ao chegar ao lugar, 

Jesus olhou para cima e disse-lhe: ‘Zaqueu, desce  depressa,  pois  hoje devo ficar  em  tua casa’. Ele desceu a toda  

pressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a resmungar: ‘Ele foi hospedar-se na casa de um pecador’. 

Zaqueu, entretanto, de pé, disse ao Senhor: ‘Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e, se em alguma coisa 

prejudiquei alguém, vou restituir quatro vezes mais’. Disse-lhe Jesus: ‘Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é 

um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido”. 



S A N T O S  D A   S E M A N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

A V I S O S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/01 – Santo Efrém, o Sírio, Diácono e Monge 
 

Santo Efrém nasceu em Nísibe, pelo ano 306, de família cristã. Foi ordenado 
Diácono e exerceu seu oficio em sua cidade natal e em Edessa, onde lançou os 
fundamentos de uma escola teológica. 

Combateu vigorosamente as heresias de seu tempo; compôs inúmeras poesias 
e hinos sacros. Conservou em toda a vida uma grande devoção à Santíssima Virgem.  

Foi grande pregador e escritor, apesar de levar vida ascética. Foi chamado “a cítara do 
Espírito Santo”. Faleceu em 373. 

É dele a belíssima Oração Quaresmal, de largo uso em toda a Ortodoxia e que salienta a 
importância da penitência e o combate aos vícios. 

 

Curso de formação para o Diálogo Ecumênico 
 
 

  No próximo dia 01/02, às 9 h, no auditório da Livraria Paulinas, à R. Domingos de Morais nº 660 

(estação metrô Ana Rosa), terá início o Curso de Formação Para o Diálogo Ecumênico, promovido pelo 

Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs - MOFIC, do qual nossa Igreja faz parte. 

Os temas tratados serão: "Ministério Ordenado" (Sacerdócio, Pastorado)  

e "Unidade dos Cristãos". No primeiro dia um dos preletores será nosso Bispo Auxiliar Dom Romanós, 

falando do Sacerdócio na visão da Igreja Ortodoxa; haverá espaço para perguntas. 

          Dias 01, 08 e 22/02, das 9 h às 13 h. Inscrições: Casa da Reconciliação - F: 3884-1544 /  E-

Mail:dcj@casadareconciliacao.com.br 
 

30/01 - Os Três Santos Hierarcas: Basílio Magno, 

Gregório Teólogo e João Crisóstomo 
 

 Em Constantinopla, por muito tempo, houve disputas quanto a qual desses três 
Santos Padres e Doutores teria a primazia sobre os outros. Uma facção preferia São 
Basílio, chamado “o Grande” (Magno), Arcebispo de Cesaréia da Capadócia, que viveu de 
329 a 379, come-morado em 01  de  janeiro.  Outro grupo privilegiava São Gregório de 
Nazianzo (Nazianzeno), “o Teólogo”, Arcebispo de Constantinopla e amigo de São Basílio, 
nascido em 330 e falecido em 390, cuja comemoração acontece em 25 de janeiro. Outros,  

ainda, defendiam o primado de São João “Crisóstomo” (“boca de ouro”), Arcebispo de 
Constantinopla, que viveu de 349 a 407 e cuja festa se dá a 13 de novembro. Disto surgiram 
facções na Igreja: basilianos, gregorianos e joanitas. De acordo com a vontade de Deus, revelada 
ao Metropolita João pela intercessão dos Santos Hierarcas no ano 1.084, estabeleceu-se uma data 
para celebração comum de sua memória (30 de janeiro), entendendo-se que eram iguais diante de 
Deus. 

Próximo Domingo: Festa da Apresentação do Senhor no Templo. 
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