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O Santo Evangelho nos apresenta hoje a 

pretensão de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, no 

sentido de se sentarem, no Reino que vai ser instaurado, 

“um à direita e outro à esquerda “ de Jesus. A questão 

nem sequer é apresentada como um pedido respeitoso; 

mas parece mais uma reivindicação de que, se sente 

com direito inquestionável a um  privilégio. Certamente  

Tiago e João imaginam o Reino que Jesus veio propor de acordo com a 

mentalidade então corrente, de um reino político, e querem assegurar nesse 

Reino poderoso e glorioso desde logo, lugares de honra ao lado de Jesus. O 

fato mostra como Tiago e João, mesmo depois de toda a “catequese” que 

receberam durante o caminho para Jerusalém, ainda não entenderam nada da 

lógica do Reino e ainda continuam a refletir e a sentir de acordo com a 

lógica do mundo. Para eles, o que é importante é a realização dos seus 

sonhos pessoais de autoridade, de poder e de grandeza. 

Uma vez mais Jesus vê-se obrigado a esclarecer as coisas. Em 

primeiro lugar, Jesus avisa os discípulos que, para se sentarem à mesa do 

Reino, devem estar dispostos a “beber o cálice” que ele vai beber e a 

“receber o batismo” que ele vai receber. O “cálice” indica, no contexto 

evangélico, o destino de uma pessoa; ora, “beber o mesmo cálice” de Jesus 

significa partilhar esse destino de entrega e de Dom da vida que Jesus vai 

cumprir. O “receber o mesmo batismo” evoca a participação e imersão na 

paixão e morte de Jesus. Para fazer parte da comunidade do Reino é preciso, 

que os discípulos estejam dispostos a percorrer, com Jesus, o caminho do 

sofrimento, da entrega, do dom da vida até à morte. Apesar de Tiago e João 

manifestarem, e João manifestarem, com toda a sinceridade, a sua 

disponibilidade para percorrer o caminho do dom da vida, Jesus não lhes 
garante uma resposta positiva à sua pretensão; Jesus evita associar o 

cumprimento da missão e a recompensa, pois o discípulo não pode seguir 

determinado caminho ou embarcar em determinado projeto por cálculo ou 

por interesse; de acordo com a lógica do Reino, o discípulo é chamado a 

seguir Jesus com total gratuidade, sem esperar nada em troca, acolhendo 

sempre os dons de Deus como graças não merecidas. 



 
 

 

 

  

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 de Santa Maria Egípcia (tom 8) 
 

Em ti foi conservada com fidelidade a imagem de Deus, ó Santa 

Mãe Maria. Pois tomaste a cruz e seguiste Cristo, ensinando pelo 

exemplo a desprezar o corpo, porque mortal, e a cuidar da alma, que é 

imortal. Por isso, ó santa, tua alma se rejubila com os anjos! (...) 
 

لت   م  ق ٍة أي تها األُم مريم. ألنك  قد ح  )باللحن الثامن( بك  ُحف ظ ت  الصورةُ بد 

لت  وعل مت  أن يُت غاضى عن الج   س د  ألنه يزول. الصليب  وت ب ْعت  المسيح. وعم 

ة ت بت هُج رُوحك  مع  المالئ كة.  ويُهتم  بأمور  النفس  غير  المائت ة. لذل ك  أي تها البار 
 

 

Tropário do 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.  
 

يا رسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح 

 العظمى. السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة
Condáquion da Mãe de Deus (tom 2)  

 
 

*quando o 5º Domingo da Quaresma ocorre após a Festa da Anunciação (25/03), canta-se: 
 
 

 

 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. 
 

 

ال  يا شفيعة  المسيحيين  غير  الخازية، الوسيط ة  لدي الخالق  غير  المردودة،

تُعرضي عن أصوات  طلبات نا نحُن الخطأة ، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك  

صالحة ، نحُن الصارخين  إليك  بإيمان، بادري إلى الشفاعة  وأسرعي في 

ميك.  الطلبة، يا والدة  اإلله  المتشفعة  دائماً بمكر  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

(* do 5º Domingo da Quaresma) 
 

Prokimenon: “Fazei votos ao Senhor vosso 

Deus, e cumpri-os! 

    Deus se manifesta na 

Igreja.” 
(Salmo 76, 11.1) 

Leitura da Epístola aos Hebreus. (9, 11-14) 
 Irmãos, “constituído Sumo-Sacerdote dos bens vindouros, Cristo já veio. 

E através de uma tenda melhor e mais perfeita, não construída por mãos 

humanas, isto é, não desta criação. Sem levar consigo o sangue de bodes ou 

bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no 

santuário, adquirindo para nós uma redenção eterna. Pois se o sangue de 

bodes e touros e a cinza da novilha, com que se asperge os impuros, 

santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, limpará nossa 

consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo!” 
 

Evangelho 
 

 

(* do 5º Domingo da Quaresma) 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Marcos. (10,32b –45) 
 

Naquele tempo, “tomando novamente à parte os doze, Jesus 

começou a falar-lhes das coisas que lhe haveriam de acontecer: ‘Nós 

estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos Sumos-

Sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. 

Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de três 

dias ele ressuscitará’. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de 

Jesus e disseram: ‘Mestre, queremos que nos faças o que te vamos pedir’. 

Jesus lhes perguntou: ‘O que quereis que vos faça?’ Eles responderam: ‘Que 

nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda na tua glória’. Jesus, 

porém, lhes disse: ‘Não sabeis o que pedis! Podeis, acaso, beber o cálice que 

eu vou beber ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado?’ 

‘Podemos’, disseram eles. E Jesus prosseguiu: ‘Bebereis o cálice que eu vou 

beber e sereis batizados no batismo com que serei batizado, mas assentar-se 

à minha direita  ou  à  minha  esquerda  não compete a mim conceder. É 

daqueles para quem foi preparado’. Os outros dez, que ouviram isso, se 

aborreceram com Tiago e João. Jesus, porém, os chamou e disse: ‘Sabeis 

que os que parecem governar as nações as oprimem e os grandes as 

tiranizam. Entre vós, porém, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vós 

quiser ser grande, seja vosso servidor; e quem quiser ser o primeiro, seja o 

escravo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos.” 

 

 



 
 

 
Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 

 

 * na Quaresma, no lugar de “É justo, em verdade, glorificar-te...”, canta-se: 
 
 

Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação: a hierarquia dos 

anjos e o gênero humano. Ó templo santificado, paraíso espiritual e orgulho 

das virgens, no qual Deus encarnou-se, tornando-se criança, sendo nosso 

Deus antes dos séculos. Porque fez de teu seio trono e o teu ventre mais 

vasto que os céus. Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação e 

glorifica-te. 

Santa Maria Egípcia 

Esta santa, antes de sua conversão, viveu em 

Alexandria como prostituta. Aos 29 anos de idade juntou-

se, por curiosidade, aos peregrinos que iam a Jerusalém, 

oferecendo-se aos marinheiros como pagamento da 

passagem. Impedida de entrar na Igreja do Santo 

Sepulcro por uma estranha força,  viu um  ícone  da Mãe  

de Deus, que lhe disse para ir à região do Jordão, pois ali  

encontraria paz. Lá ela viveu em penitência por muitos anos. Um 

santo monge, chamado Zózimo, a encontrou e ouviu sua história, lhe 

levando a Santa Eucaristia na Quinta-Feira Santa. Ao voltar para 

revê-la no ano seguinte, encontrou-a morta e instruções escritas na 

areia para seu sepultamento. Santa Maria Egípcia repousou em Cristo 

no ano 530, e desde então sua vida inspira os cristãos. 
 

 

Programação da Semana Santa na Catedral – 2.015 
 

 

Data Horário Ofício 

 

05/04 - domingo 

10:00 h Domingo de Ramos – Missa seguida de procissão 

 

06/04 – 2ª feira 

 

20:00 h Ofício do Esposo 

07/04 – 3ª feira 

 

20:00 h Ofício do Esposo 

08/04 – 4ª feira 

 

20:00 h Ofício dos Santos Óleos 

09/04 – 5ª feira 

 

08:30 h 

19:30 h 

 

Missa (Comunhão até às 11:00h) 

Ofício dos 12 Evangelhos da Paixão 

10/04 – 6ª feira 

 

19:30 h Exéquias de Cristo – Procissão do Epitafion 

11/04 – sábado 

 

22:30 h Ofício da Ressurreição “Hajme” + Missa Pascal 

12/04 - domingo 

 

10:00 h Domingo de Páscoa “Hajme” + Missa Pascal 

 

 


