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O Santo Evangelho que lemos nesta Divina 

Liturgia nos ensina a importante e humanamente difícil 

lição do perdão. Nos apresenta o nosso Deus em seu amor 

e misericórdia, que ama sem cálculos, sem limites e sem 

medida, e convida-nos a assumir uma atitude semelhante 

para com os irmãos que, dia a dia, caminham ao nosso lado. 

 O Deus que o Senhor Jesus nos apresenta como Pai é Deus pleno 

de bondade e de misericórdia, as quais derrama sobre os seus filhos de 

forma total, ilimitada e absoluta, concedendo-lhes seu perdão. Os cristãos 

são convidados a descobrir a “lógica” de Deus e a deixarem que a mesma 

lógica de perdão e de misericórdia sem limites e sem medida marque a sua 

relação com os irmãos. 

 Os discípulos de Jesus devem ter presente que há algo de 

fundamental que os une a todos: Jesus Cristo, o Senhor, que nos transmite 

o perdão de Deus.  

 A parábola do credor incompassivo, que foi perdoado por seu 

senhor, mas não perdoou seu semelhante, convida-nos a analisar as nossas 

atitudes e comportamentos face aos irmãos que erram; mostra como a 

nossa lógica está, tantas vezes, distante da “lógica” de Deus. A parábola 

ensina que existe uma relação entre o perdão de Deus e o perdão humano 

- o perdão de Deus se torna efetivo quando aprendemos a perdoar nossos 

irmãos. 

 Se nossos corações não baterem segundo a lógica do perdão, não 

terá lugar para acolher a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Fazer 

a experiência do amor de Deus transforma-nos o coração e ensina-nos a 

amar os nossos irmãos, perdoando os que nos ofendem. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 2)  

 Quando desceste até à morte,/ tu que és a Vida Imortal,/ então destruíste o 

inferno/ com o resplendor da tua divindade. E quando ressuscitaste os mortos do 

fundo da terra,/ todas as potestades celestes exclamaram:/ ó Cristo Deus, autor da 

vida,/ glória a ti! 
 

أيها الحياةُ الذي ال يموت. حينئٍذ أمتَّ الجحيَم ببرِق عندما انحدرَت إلى الموت. 

الهوتِك. وعندما أقمَت األمواَت من تحِت الثرى. َصرَخ نحوَك جميُع القواِت 

 السماوي ِين: أيها المسيُح اإلله. ُمعطي الحياةِ المجدُ لك.
 

Tropário da Indicção – Início do Ano Eclesiástico (tom 2) 

Criador de todo o universo, tu que fixas os tempos e as estações por tua 

própria autoridade: abençoa o início do ano com tua bondade, ó Senhor, 

guardando nossos governantes e a nação em paz. Pelas intercessões da Mãe de 

Deus, salva-nos! 

وضعت األوقات واألزمنة بذات سلطانك، بارك يا مبدع الخليقة بأسرها، يا من 

إكليل السنة بصالحك يا رب، واحفظ بالسالمة الملوك ومدينتك، بشفاعة والدة اإلله 

 وخلصنا.
01/09 - São Simeão Estilita (tom 1) 

Venerável Pai Simeão,/ te tornaste uma coluna de resistência,/ rivalizando 

com os antigos pais:/ com Jó no sofrimento/ e com José nas provações,/ enquanto 

tinhas no corpo a vida dos incorpóreos./ Intercede a Cristo Deus/ pela salvação de 

nossas almas. 

صرت للصبر عموداً ، ولألباِء القدماِء ضارعت مبارياً، أليوب باآلالم، وليوسف 
ألجساد وأنت بالجسد، فيا أبانا البار سمعان تشفع بالتجارب، ولسيرة العادمي ا

 إلى المسيح اإلله أن يخلص نفوسنا. 
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 Natividade da Mãe de Deus (tom 4) 

 

 Joaquim e Ana ficaram livres do opróbrio da esterilidade, e Adão e Eva 

foram libertos da corrupção da morte, por teu santo nascimento, ó Virgem Pura. 

Teu povo, salvo da escravidão do pecado, te festeja, exclamando: A estéril dá à 

luz a Mãe de Deus, que alimenta nossa vida. 

وحواَء من فساِد الموِت بموِلِدِك المقدِس  يَم وَحنَّةَ من عاِر العُْقِر أطِلقا، وآدمَ كإن يوا

 ،يا طاهرةُ أُعِتقا، فلهُ يُعي ِدُ شعبُِك إذ قد تخلََّص من وصَمِة الزالت، صارخاً نحوكِ 

 العاقُِر تَِلدُ والدةَ اإلله الُمغذيةَ حياتَنا.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

                                          (*da Indicção) 
 

PROKIMENON: “Grande é nosso Senhor e muito poderoso. 

                                 Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!” 

(Salmos 47.5,36.1) 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo. (2, 1-7) 
 

Meu filho Timóteo, “recomendo que, acima de tudo, se façam preces, 

orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os 

depositários de autoridade, a fim de gozarmos de vida sossegada e tranqüila em 

toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 

Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 

verdade. Porque um é Deus, um também o mediador entre Deus e os homens, um 

homem, Cristo Jesus, que se entregou para redenção de todos. Tal é o testemunho 

dado a seu tempo, para cuja promulgação fui pregador e apóstolo - digo a verdade, 

não minto - doutor dos pagãos, na fé e na verdade.”  
 

Evangelho 

                                                   (*11º de São Mateus) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. 

(18, 23-35) 
 

Disse o Senhor esta parábola: “O Reino dos Céus se assemelha a um rei 

que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, 

trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Como não tivesse com que pagar, o 

senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que tinha, para 

pagar a dívida. Mas o servo caiu de joelhos diante do Senhor, e disse: ‘Senhor, tem 

paciência comigo e te pagarei tudo’. Compadecido, o senhor o deixou ir embora e 

lhe perdoou a dívida. Esse servo, ao sair dali, encontrou um de seus companheiros 

de trabalho, que lhe devia cem denários. Agarrou-o pelo pescoço e sufocava-o, 

dizendo: ‘Paga o que deves!’ De joelhos, o companheiro suplicava: ‘Tem paciência 

comigo e te pagarei tudo’. Mas ele não concordou e o fez ir para a cadeia até pagar 

a dívida. Ao verem isso, seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar 

ao senhor tudo que havia acontecido. Então o senhor o chamou e lhe disse: ‘Servo 

miserável! Eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias 

também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?’ Irado, o senhor 

o entregou aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também fará 

convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o 

coração.”  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Kinonikon 

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

             01/09 - São Simeão Estilita 
 

Simeão foi um asceta cristão sírio, que viveu no 

cimo de uma coluna de pedra.  Nasceu no norte da Síria, 

perto da moderna Alepo, tendo começado a sua vida 

como pastor. Em 403 a.C. teria 23 anos e ingressou 

como monge em Teleda, tendo adotado práticas de 

austeridade extremas que geraram critícas e o 

afastamento  da   comunidade.  Mudou-se   então  para  

Telnessin por volta do ano 412. Viveu como eremita numa cela e 

depois passou a viver no topo de uma coluna preso por uma corrente 

(tornou-se um estilita), para se aproximar de Deus e se afastar dos 

pecados do mundo. 

      Foi adotando cada vez colunas mais elevadas, tendo a última, onde 

viveria durante trinta anos (entre 429-459), dezessete metros de altura. 

O que era necessário à sobrevivência era levado através de uma escada. 

O local onde se erguia a coluna tornou-se alvo de peregrinação de 

doentes e de pessoas que procuravam aconselhamento espiritual. Sua 

influência atingiu imperadores, como Leão I de Bizâncio. Faleceu no 

ano 459. 
 

 

Ao final da Missa: Ofício de Súplicas do Início do Ano Eclesiástico 
 

 

Que nosso Deus Tri-Uno, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor 

do tempo e da história, cumule a todos com suas bênçãos, concedendo-

lhes muitas realizações neste novo ano eclesiástico, com prosperidade 

e paz. 

Abençoado Ano Novo! 


