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Lemos hoje no Santo Evangelho que, certa 

feita, Jesus Cristo se retirou para o deserto, seguido por 

uma multidão, e, impressionado pela fome de vida de 

toda essa gente, se encheu de compaixão e curou os 

seus doentes.  

São Mateus nos apresenta, assim, o Senhor Jesus como o “novo 

Moisés”, cuja missão era libertar o povo do cativeiro e conduzi-lo à terra 

da liberdade e da vida plena. E Jesus os conduziu ao deserto, tempo e 

espaço do encontro com Deus, pois foi no deserto que o antigo povo de 

Deus aprendeu a despir-se de suas seguranças humanas, de suas certezas, 

de sua auto-suficiência, para descobrir que cada passo em direção à 

liberdade, cada pedaço de pão que caía do céu (maná), cada gota da água 

que brotou do rochedo, era um milagre pelo qual se deveria agradecer ao 

amor de Deus. Tudo de bom é um dom de Deus, que devemos acolher com 

coração agradecido.  

O deserto se mostrou ainda como lugar e tempo de partilha, para 

superar as dificuldades da caminhada. Esta foi a experiência que Jesus 

convidou os discípulos a fazer, para ensinar-lhes, com uma lição concreta, 

que tudo é um dom que deve ser agradecido ao amor de Deus; e vai 

ensinar-lhes também que os dons de Deus devem estar a serviço de todos, 

sobrepondo-se ao egoísmo. 

A história da multiplicação dos pães apresenta todas as 

características desta lição. 

A bênção dada pelo Senhor aos pães e peixes foi uma fórmula de 

ação de graças (e “Eucaristia”, o Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, 

se traduz por “ação de graças”), na qual se agradeceu a Deus pelos seus 

dons, usados, quando necessário, pelo bem dos irmãos.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 7)  

 Destruíste a morte com tua Cruz / e abriste o paraíso ao ladrão,/ 

transformaste o choro das portadoras de aromas/ e ordenaste aos teus 

Apóstolos pregarem/ que ressuscitaste, ó Cristo Deus,/ dando ao mundo/ 

a grande misericórdia.  

التِّ الطيب.  حطمَت بصليبَك الموت. وفتحتَ  لَت َنوَح حامِّ للص ِّ الفردَوس. وحوُّ

ً العاَلَم الرحمةَ و زوا. بأنَك قد قُمـَت أيها المسيُح اإلله. مانِّحا أمرَت ُرسلََك أن يَكرِّ

 العظمى.

Tropário da Transfiguração do Senhor (tom 7) 

 Te transfiguraste sobre o monte, ó Cristo Deus, mostrando tua 

glória aos teus discípulos, à medida que lhes era possível contemplá-la. 

Brilhe sobre nós, pecadores, a tua eterna luz, pelas intercessões da Mãe de 

Deus. Ó Doador da luz, glória a ti! 

لما تجليَت أيها المسيُح اإلله في الجبل. أظهرَت مجدََك للتالميذِّ َحسبما 

تطاعوا. فأشرْق لنا نحُن الخطأةَ نورَك األزلي. بشفاعاتِّ والدةِّ اإلله. يا اس

 مانَح النورِّ المجدُ لك.

Tropário do Santo 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. 

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

 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. 

عَ  تالميذَُك شاهدوا مجدَك.  تجليَت أيها المسيُح األلهُ في الجبل. وَحْسبما وسِّ

زوا  ك. ويكرِّ ً باختيارِّ حتى عندما يُعاينوك مصلوباً. يَفُطنوا أنَّ آالَمَك طوعا

ياُء اآلب.  للعالم أنََّك أنَت بالحقيقةِّ ضِّ

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
   (* 8º Domingo após Pentecostes) 

PROKIMENON: “Deus dará força ao seu povo. 
   Vinde ao Senhor, ó filhos de Deus!” 

(Salmo 29,11.1) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 
(1,10-17) 

“
Irmãos, exorto-vos  pelo  nome de nosso Senhor Jesus Cristo: sede 

todos unânimes no falar, e não haja entre vós divisões; antes sede concordes 

no mesmo pensar e no mesmo sentir. Isto, irmãos, digo porque, pelos 

familiares de Cloé, eu soube que há entre vós discórdias. Com isto entendo 

que cada um de vós diz: 'Eu sou de Paulo', 'eu, de Apolo', 'eu, de Cefas', 

'eu, de Cristo'. Está Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós, ou 

fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver 

batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém possa 

dizer que fostes batizados em meu nome. Também batizei a casa de 

Estéfanas. Não me consta ter batizado nenhum outro. Pois Cristo não me 

enviou para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, 

para que não se desvirtue a cruz de Cristo”. 
 

Evangelho 
 

                                    (*8o de São Mateus) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus.  

(14,14-22) 

Naquele tempo, “Jesus viu uma grande multidão de povo e, 

sentindo compaixão, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, 

aproximaram-se dele os discípulos, e disseram: ‘O lugar aqui é deserto e já 

passou da hora. Despede o povo, para que possa ir aos povoados comprar 

alimentos’. Mas Jesus lhes respondeu: ‘Não há necessidade de eles irem 

embora. Dai-lhes vós mesmos de comer’. Eles, porém, disseram: ‘Não 

temos aqui senão cinco pães e dois peixes’. Ele falou: ‘Trazei-os para cá’. 

Mandou a multidão sentar-se na grama. Depois tomou os cinco pães e os 

dois peixes, levantou os olhos para o céu e os abençoou; partiu então os 

pães, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram 

saciados. E dos pedaços que sobraram recolheram doze cestos cheios. Os 

que comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e 

as crianças. Logo a seguir, Jesus mandou que os discípulos entrassem no 

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

multidão.”  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

ُط والدةِ اإللِه الدائمةَ الطوبى، البريئةَ من كل ِ العيوِب أمَّ بواجِب االستئهاِل حقاً نغب ِ 

إلِهنا، يا َمن هي أكرُم ِمَن الشيروبيم، وأرفُع مجداً بغيِر قياٍس ِمَن السيرافيم، التي 

م.  بغيِر فساٍد َولََدْت كلمةَ هللا، حقاً إنَِّك والدةُ اإلله. إيَّاِك نعظ ِ

Kinonikon 

  Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! 

15/08 – Dormição da Mãe de Deus 
 

 

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 Dia dos Pais apresentamos a Deus nossas orações de 

ação de graças pelo dom da paternidade concedido aos homens, 

enquanto lhe rogamos por todos os pais, para que recebam d’Ele 

luz e forças para exercerem sua missão, com suas bênçãos 

espirituais e materiais sobre suas casas e famílias. Que o Pai dos 

pais os tenha sob seu constante cuidado, e tenha junto a si, na luz 

eterna, as almas dos pais falecidos. 


