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Lemos hoje no Santo Evangelho, que, enquanto Jesus 

rezava no monte, a barca dos discípulos estava velejando no lago 

de Genesaré. O Senhor os havia enviado para o “outro lado”, isto 

é, para a terra dos “pagãos”.  Para quê?  Certamente para ensinar 

aos outros povos. Mas sair de casa para ir até os não é coisa 

fácil. O mar está agitado cheio de ventos fortes e ondas.  O que 

significa a resistência dos discípulos, e a resistência de todos, em  

compreender que o amor de Deus é para todos, e não apenas para nós. 

Em alta madrugada Cristo foi até os discípulos, andando sobre as 

águas. Os discípulos pensaram que fosse um fantasma, e gritaram de medo. 

Jesus, porém, os tranqüiliz ou, dizendo: “Coragem! Sou eu. Não tenham 

medo!” Este é o modo como Deus sempre tranquiliza os homens. E o “sou eu” 

lembra imediatamente o Deus do êxodo, que se revelou a Moisés como “Eu 

sou” (Livro do Êxodo 3,14). Tudo isso mostra que os discípulos ainda não 

haviam crescido na fé.  

Pedro fez então um desafio: ir até Jesus, andando como Ele sobre as 

águas. Para isso era preciso fé, entrega total. O que não aconteceu, pois Pedro 

temeu, duvidou, e começou a afundar. O que o Senhor lhe disse vale para todos 

nós: “Homem fraco na fé, por que duvidaste?” Também nós duvidamos quando 

as coisas ficam difíceis e os ventos se tornam contrários, prova de que nossa fé 

ainda é fraca. 

O vento cessou logo que Jesus entrou na barca. Por quê? Dizem que no 

“olho do furacão” reina completa paz. Com Cristo em nosso meio podemos 

estar no “olho do furacão”: ao redor tudo gira e ameaça, mas nós permanecemos 

calmos, certos de que o propósito de Deus, realizado por Jesus, é e sempre será 

vitorioso. 

Em reconhecimento disso brotou a confissão de fé dos discípulos e da 

Comunidade Cristã: “De fato, tu és o Filho de Deus”. Uma confissão de fé que 

nos faz acreditar em nós mesmos, pois também nós, pelo Batismo, fomos feitos 

filhos de Deus. Não temamos. Também podemos andar pelas águas agitadas do 

mundo sem temor, sem medo de afundar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 8)    
                                                
 

Desceste das alturas, ó Misericordioso/ e aceitaste o 

sepultamento durante três dias/ para livrar-nos dos sofrimentos./ 

Senhor, és nossa vida e nossa ressurreição:/ glória a ti! (//) 
 

 ذا الثالثة   الدفن   لت  ب  وق   .ننتح  يا م   لو   الع   ن  م   باللحن الثامن: انحدرت  

 لك. المجد   نا يا رب  نا وقيامت  فيا حيات   اآلالم   نا من  ق  عت  لكي ت   .األيام
 

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 المسيح  اإلله في الجبل. أظهرت  مجد ك  للتالميذ  ح 

استطاعوا. فأشرْق لنا نحن  الخطأة  نورك  األزلي. بشفاعات  والدة  اإلله. 

 النور  المجد  لك.يا مانح  
 

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. (...) 
 

القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح رسول األمم العظيم. والشفيع 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  تالميذ ك  شاهدوا تجليت  أ ْسبما وس  يها المسيح  األله  في الجبل. وح 

ك  طوعاً  مجد ك. حتى عندما ي عاينوك مصلوباً. ي فط نوا أنَّ آالم 

ياء  اآلب.  زوا للعالم أنَّك  أنت  بالحقيقة  ض  ك. ويكر   باختيار 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
  (* 9º Domingo após Pentecostes) 

PROKIMENON:  “Fazei votos ao Senhor 

vosso Deus e cumpri-os. 

       Deus se manifesta na 

Igreja! ” 
 (Salmo 76,11.1) 

Leitura da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 
(3,9-17) 

Irmãos, “nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de 

Deus, edificação de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, 

como sábio arquiteto, pus os fundamentos, outro edifica em cima. Cada um 

olhe como edifica. Pois quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, 

senão aquele que está posto, que é Jesus Cristo. Se sobre este fundamento 

alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno, palha, a 

sua obra ficará manifesta, pois, em seu dia, o Fogo o revelará, e provará qual 

foi a obra de cada um. Se a obra construída  sobre o  fundamento resistir, o 

autor receberá um  prêmio, e aquele cuja obra for consumida sofrerá dano; 

ele, todavia, se salvará, mas como quem passa pelo fogo. Não sabeis que 

sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém profanar 

o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e esse 

templo sois vós.” 

Evangelho 
 

                               (*9o de São Mateus) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (14, 22-34) 
 

Naquele tempo, “Jesus mandou que os discípulos entrassem no 

barco e fossem na frente para a outra margem, enquanto ele despedia a 

multidão. Depois de despedir o povo, subiu sozinho ao monte para rezar. Ao 

anoitecer, lá estava ele só. O barco já se achava a alguns quilômetros da 

terra e era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três da 

madrugada, Jesus chegou, andando sobre o  mar. Ao  vê-lo caminhar  sobre 

as águas, os discípulos ficaram com medo: ‘É um fantasma!’, diziam, 

gritando de medo. Mas logo Jesus lhes falou: ‘Coragem! Sou eu! Não 

tenhais medo!’ Tomando a palavra,  Pedro disse: ‘Senhor, se és tu, manda-

me andar sobre as águas até junto de ti’. Ele disse: ‘Vem!’ Descendo do 

barco, Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, ao sentir a 

violência do vento, ficou com medo; começou a afundar e gritou: ‘Senhor, 

salva-me! No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo:   

‘Homem de pouca fé, por que duvidaste?’ E quando os dois entraram no 

barco o vento se acalmou. Então os do barco prostraram-se diante dele e 

disseram: ‘Verdadeiramente, tu és Filho de Deus’. Terminada a travessia, 

chegaram à região de Genesaré.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

10/08 - São Lourenço, Diácono, Mártir 
 

São Lourenço sofreu o martírio durante a 
perseguição de Valeriano, em 258. Era o primeiro dos 
sete diáconos da Igreja de Roma. Sua função era muito 
importante e o fazia, depois do Bispo de Roma, o 
primeiro responsável pelas coisas da Igreja. Como 
diácono, São Lourenço tinha o encargo de assistir o 
mesmo nas celebrações,  administrava  

os bens da Igreja, olhava pelos necessitados, pelos órfãos e 
viúvas. Preso, foi intimado a comparecer diante do prefeito, a 
fim de prestar contas dos bens e das riquezas que a Igreja 
possuía.  
Pediu, então, um prazo para fazê-lo, dizendo que tudo 
entregaria. Confessou que a Igreja era muito rica e sua riqueza 
ultrapassava a do imperador. Foram-lhe concedidos três dias. 
São Lourenço reuniu os cegos, os coxos, os aleijados, toda sorte 
de enfermos, crianças e anciãos. Anotou-lhes os nomes... 
indignado, o governador condenou-o a um suplício 
especialmente cruel: amarrado sobre uma grelha, foi assado 
vivo e lentamente.  

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. 

 


