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No Evangelho que lemos hoje Jesus conta a um 

judeu Mestre da Lei a conhecida Parábola do Bom 

Samaritano. O homem atacado por bandidos e jogado na 

beira da estrada não foi socorrido nem pelo sacerdote 

judeu nem pelo levita. Foi socorrido por um samaritano, 

um daqueles que os apóstolos queriam aniquilar e que 

não  receberam  Jesus   em  sua   aldeia  (Lucas 9,51-56),  

certamente porque não sabiam quem era Jesus. Há rejeições por ignorância 

(dos samaritanos) e há rejeições inaceitáveis quando se trata de alguém 

visível, com chagas expostas, como aquele homem jogado na estrada. O 

samaritano viu e sentiu compaixão. Não é fácil seguir o exemplo do 

samaritano e, no entanto, Jesus disse que é para fazer como ele fez.  

Para nos ajudar, lemos nas Sagradas Escrituras que o mandamento de 

Deus não é difícil nem está fora de alcance, não está no céu nem no outro lado 

do mar. Ao contrário, a palavra está bem ao nosso alcance, está em nossa boca 

e em nosso coração, para que passamos cumpri-la: “Na verdade, este 

mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu 

alcance. Não está no céu, para que possas dizer: 'Quem subirá ao céu por 
nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o possamos cumprir?' 

Nem está do outro lado do mar, para que possas alegar: 'Quem atravessará 
o mar por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o possamos 

cumprir?' Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua 

boca e em teu coração, para que a possas cumprir” (Deuteronômio 30,11-
14).  

A missão de Jesus também não foi fácil. Deus quis por Ele reconciliar 

consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por 
seu sangue derramado na Cruz. É com sangue que ele reconciliou, aproximou, 

derrubou muros, realizou a paz. Deus dá a todos o poder de servir.  

Jesus, por sua vez, conta a história de um samaritano que mostra o 

seu poder no serviço prestado a alguém igual a ele jogado na estrada. Igual 

em primeiro lugar, pois atrás dos rótulos está o ser humano. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropáro da Ressurreição (tom 6) 
 

 

 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável 

sepulcro/ e os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se 

junto do sepulcro,/ procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, 

subjugaste o inferno,/ sem ser molestado por ele/ e encontraste a 

Virgem, revelando a vida./ Senhor, que ressurgiste dos mortos,/ 

glória a ti! (//) 
 

. ظهروا على قبِرَك الموقر. والحراَس صاروا كاألموات. إنَّ القواِت المالئكية

ْب منها.  ومريَم وقفْت ِعند القبِر طالبةً جسدََك الطاهر. فسبيَت الجحيَم ولم تجرَّ

 وصادفَت البتوَل مانحاً الحياة. فيا مْن قاَم من بيِن األموات. يا ربُّ المجدُ لك.
 
 

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. (...) 

نح السالم مالقدرة. كي يرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condaquion da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 O puríssimo templo do Salvador, a Virgem, o preciosíssimo 

tálamo, o sagrado tesouro da glória de Deus, é apresentada hoje na 

Casa do Senhor, introduzindo consigo a graça do Espírito Divino. Os 

anjos de Deus a louvam, clamando: Esta é o tabernáculo celeste. (//) 
 
 

الذي للمخلص. الُكِلُي النقاِء العذراُء الخدُر. ذو الثمِن الجزيِل  اليوم الهيكلُ 

 ِ ِ. تُدِخُل نِعمةَ الروحِ اإللهي  وهَي الكنُز الطاهُر. لمجِد األلِه إذ تَدخُل بيَت الرب 

 معها. فلتَُسب ِحها مالئكةُ هللا. إلنها المظلةُ السماوية.

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola  
 

     (* do 23o Domingo Após Pentecostes) 

Prokimenon:  “Salva, Senhor, o teu povo e abençoa a 

tua herança. 

Clamo a ti, Senhor, meu rochedo!”  
(Salmo 28, 9.1) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. (2, 4-10) 

Irmãos, “Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos 

amou, e estando nós mortos por nossos pecados, deu-nos vida por Cristo - de graça 

fostes salvos! -  e nos ressuscitou com ele, e nos sentou nos céus em Cristo Jesus. 

Assim, demonstrou pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, 

pela bondade que tem para conosco, em Cristo Jesus. Pois é gratuitamente que 

fostes salvos, mediante a fé. Não é de vós mesmos, é dom de Deus. Não provém 

das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra de Deus, criados em Cristo 

Jesus para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós 

praticássemos.” 
 

Evangelho 
 
 

 

(* 8º de São Lucas) 
 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. 

(10, 25-37) 
 

                     

Naquele tempo, "levantou-se um doutor da Lei e, para testar Jesus, 

perguntou: ‘Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?’ Jesus lhe 

respondeu: ‘O que está escrito na Lei? Como é que tu lês?’ Ele respondeu: ‘Amarás 

o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com 

toda a mente, e o próximo como a ti mesmo’. Jesus, então, lhe disse: ‘Respondeste 

bem. Faze isso e viverás’.  Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: ‘E quem 

é o meu próximo?’ Jesus respondeu: ‘Um homem descia de Jerusalém a Jericó. 

Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de 

o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto.  Por acaso, desceu pelo 

mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, desviou-se dele. Do mesmo modo um 

levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um 

samaritano, que estava de viagem, chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena 

dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois 

colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Pela 

manhã, tirando duas moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse-lhe: ‘Cuida 

dele e o que gastares a mais, na volta te pagarei’. Na tua opinião, quem destes três 

se tornou o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes?’ Ele respondeu: 

‘Aquele que teve pena dele’. Então Jesus lhe disse: ‘Vai e faze tu o mesmo’.” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

13/11 – São João Crisósotomo, Arcebispo de 

Costantinopla 

São João Crisóstomo passou alguns anos como 

eremita solitário no deserto e depois foi Sacerdote em 

Antioquia, sua cidade natal. Nomeado Arcebispo de 

Constantinopla, esforçou-se para moralizar o Clero, e 

chegou a depor Bispos indignos. Denunciou também, 

corajosamente, abusos de autoridades civis.  

Despertou, por tudo isso, antipatias em pessoas poderosas, 

tanto na ordem religiosa quanto na temporal. Foi, em conseqüência, 

duas vezes desterrado e morreu no exílio, por volta de 407. Era amigo 

íntimo e tinha sido colega de estudos de São Basílio Magno. Sua 

eloqüência extraordinária lhe valeu o título de “Crisóstomo”, que em 

grego significa "Boca de Ouro. É um dos grandes Doutores da Igreja 

Universal e deixou uma produção intelectual abundante e variada, 

composta de aproximadamente 600 sermões e discursos. 

São Filipe, Apóstolo 
São Filipe era de Betsaida, na Galiléia, como os 

também apóstolos São Pedro e Santo André. Chamado 

diretamente por Jesus Cristo (São João 1,43) seguiu-o de 

imediato. Após Pentecostes (a descida do Espírito Santo)  

pregou o Evangelho em várias regiões da Ásia e na Grécia. Por ter 

destruído em Hierápolis, na Frígia, uma serpente adorada como um 

deus, foi pregado a uma árvore, de cabeça para baixo e lá morreu – era 

por volta do ano 86. 
 

 

16/11 – São Mateus, Apóstolo e Evangelista 

17/11 – São Gregório, Taumaturgo, Bispo de Neo-Cesaréia 

 

 


