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Estes dois milagres realizados pelo Senhor Jesus 

que lemos hoje no Santo Evangelho, com variações 

próprias de cada evangelista, pertence à tríplice tradição, ou 

seja, se encontram narrados em S. Mateus, S. Marcos e S. 

Lucas. Cristo confronta-se com o poder da doença e da 

morte, e as vence por nós, socorrendo, curiosamente, a duas 

mulheres. 

Entre a súplica do chefe da sinagoga, feita a Jesus 

pela cura de sua filha, mostra de sua fé nEle, e a chegada à  

sua casa, há o relato da cura da mulher que, há doze anos, sofria com uma 

hemorragia.  

Para o imaginário religioso do mundo bíblico, perder sangue 

equivalia a perder a vida, que é dom de Deus. E ela, em sua fé, tocou nas 

vestes de Jesus. Sua fé e ardente desejo foram suficientes para que Jesus a 

declare curada. A fé dela não foi a causa da cura, mas a condição para 

receber a vida do Senhor e reconhecer a recuperação da vida como dom. 

Não podemos nos dar a vida; nós a recebemos gratuitamente de Deus. É 

pela fé que se recebe a vida como dom. 

Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou já um 

ambiente fúnebre, pois a menina havia morrido, mas para o Senhor os ritos 

fúnebres não tinham o mesmo sentido, pois a morte, para Ele, era 

comparada ao sono, assim como depois para todos os cristãos, aqueles que 

renasceram pela fé no Cristo ressuscitado. 

Jesus toma a iniciativa de pegar a menina pela mão, para despertá-

la do sono da morte. Ele era e é o Senhor da vida que, ressuscitado, fez a 

nossa humanidade participante da sua vitória. É ele que nos desperta do 

“sono” para o dia da feliz Ressurreição.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição.  

ْوعدِمِْْلنُسبحْ  ْاألزليِة ْفي ْوالروحِ ْلآلِب ْالمساوي ْللكلمة. ْونسُجد  ْالمؤمنيَن نحُن

ْبالجسِدْأنْْيعلوْعلىْالصليب.ْ االبتداء.ْالمولوِدْمَنْالعذراِءْلخالِصنا.ْألنهُْســرَّ

 ويحتمَلْالموت.ْوينهَضْالموتىْبقيامتِهْالمجيدة.
Tropário dos Santos Arcanjos (tom4) 

 

Comandantes dos exércitos celestiais, somos indignos de vossos 

rogos, mas, por vossas orações, compadecei-vos de nós sob a proteção de 

vossa glória imaterial e preservai-nos das quedas, a nós que clamamos 

diante de vós: Livrai-nos de todo mal, pois vós sois os comandantes dos 

poderes das Alturas! (..) 

ُل إليكم نحُن غيَر المستحقين. حتى   أيها المتقدموَن على الُجنِد السماويين. نَتوسَّ

إنكم بَطِلباتكم تكتَِنفونا بِظل ِ أجِنحِة َمجِدكم غير الهيولي. حافظيَن إيانا نحُن الجاثيَن 

ية. والصارخيَن بغيِر فتوٍر. إنقذونا من الشدائد. بما أنكم اِت العُلوَّ  رؤساُء القُوَّ
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.  

ْ ْالعظيم. ْرسولْاألمم ْكيْيمنحْالسالمْيا والشفيعْالقديرْتشفعْإلىْالكليْالقدرة.

 للعالم.ْولنفوسناْالرحمةْالعظمى.
Condaquion da Mãe de Deus (tom 2) 

 

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. 

شفيعةَْالمسيحييَنْغيَرْالخازية،ْالوسيَطةَْلديْالخالِقْغيَرْالمردودة،ْالْتُعرضيْ يْا

ْطلب ْأصواِت ْنحُنْعن ْصالحة، ْأنِك ْبما ْبالمعونِة ْتَدَاركينا ْبل ْالخطأة، ْنحُن اِتنا

ْاإللِهْ ْوالدةَ ْيا ْوأسرعيْفيْالطلبة، ْبادريْإلىْالشفاعِة ْبإيمان، ْإليِك الصارخيَن

ميك.  المتشفعةَْدائماًْبمكر ِ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 (* dos Santos Arcanjos) 

Prokimenon: “Deus faz seus anjos vento, e seus ministros labaredas de fogo. Bendizei, ó 
minha alma, ao Senhor!.”    

(Salmos, 104, 4.1) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (2, 2-10) 
 Irmãos, a palavra anunciada por intermédio dos anjos era tão válida que 

qualquer transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então 

escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem tão sublime da salvação? Ela foi 

anunciada primeiramente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, 

comprovando-a o próprio Deus por sinais, prodígios e vários milagres e pelos dons do 

Espírito Santo, distribuídos segundo sua vontade. Não foi tampouco aos anjos que Deus 

submeteu o mundo vindouro de que falamos. Alguém já o testemunhou em certa 

passagem, ao dizer, Quem é o homem para dele te lembrares ou o Filho do Homem 

para o levares em consideração? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de 

glória e de honra o coroaste. Puseste tudo debaixo de seus pés. Portanto, ao submeter-

lhe tudo, nada ficou que não lhe fosse submetido. Atualmente, é verdade, ainda não 

vemos que tudo lhe esteja sujeito. Mas aquele que Deus fez pouco menor do que os 

anjos, Jesus, vemos coroado de glória e honra por haver padecido a morte. Assim por 

graça de Deus experimentou a morte por todos. Aquele por quem e para quem todas as 

coisas existem, desejando levar muitos filhos à glória, consumou pelos sofrimentos o 

Autor da salvação.  
 

Evangelho 
(* 7º São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas.  
(8, 41-56) 

Naquele tempo, “um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, veio ao 

encontro de Jesus. Prostrou-se aos pés dele e lhe pedia que fosse à sua casa. Ele tinha 

uma única filha, de uns doze anos, que estava para morrer. Jesus se dirigiu para lá, 

comprimido pelas multidões. Uma mulher, que há uns doze anos sofria de uma 

hemorragia e gastara com médicos tudo o que possuía, sem conseguir ser curada por 

ninguém, achegou-se por trás e lhe tocou a borda do manto. No mesmo instante, a 

hemorragia cessou. Jesus disse: ‘Quem foi que me tocou?’ Como todos negassem, 

Pedro disse: ‘Mestre, a multidão te cerca e te aperta’. Jesus, porém, disse: ‘Alguém me 

tocou! Senti que saiu de mim uma força’. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher 

aproximou-se trêmula; prostrada diante de Jesus, ela contou na presença de todo o povo 

o motivo por que o tinha tocado e como logo tinha ficado curada.  Jesus lhe disse: 

‘Filha, a tua fé te curou. Vai em paz’! Jesus ainda estava falando, quando alguém da 

casa do chefe da sinagoga chegou, dizendo: ‘Tua filha morreu. Deixa de incomodar o 

Mestre’. Mas, ouvindo isso, Jesus disse: ‘Não tenhas medo, basta crer e ela ficará 

curada’. Chegando à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e 

Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a lamentavam. Jesus 

disse: ‘Não choreis!  Ela não está morta! Está dormindo’. Eles riram-se de Jesus, pois 

sabiam que estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: ‘Menina, 

levanta-te’. Ela voltou a respirar, e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe 

dessem de comer. Os pais ficaram fora de si, mas Jesus lhes ordenou que não contassem 

a ninguém o que tinha acontecido.”    
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

بواجِب االستئهاِل حقاً نغب ِطُ والدةِ اإللِه الدائمةَ الطوبى، البريئةَ من كل ِ العيوِب أمَّ 
لتي السيرافيم، ا إلِهنا، يا َمن هي أكرُم ِمَن الشيروبيم، وأرفُع مجداً بغيِر قياٍس ِمنَ 

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

Kinonikon (Hino da Comunhão)  
 

Deus faz de seus anjos ventos, e seus ministros, labaredas de fogo. Aleluia! 
 

08/11 – Santos Arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael 

e todos os Anjos 
 

São Miguel é também chamado e reconhecido como 

príncipe do céu e ministro de Deus. Segundo a Bíblia, é um dos 

sete assistentes do trono do Altíssimo. São Gabriel é o portador 

de revelações por parte de Deus. Mas a figura desse Arcanjo tem 

muito mais brilho no Evangelho de São Lucas, ao afirmar que a 

ele é confiada a revelação à Virgem Maria da vinda do Salvador.  

São Rafael é considerado um dos sete espíritos que assistem o trono 

de Deus. Ele figura como protetor e guia do jovem Tobias, no Antigo 

Testamento, ao qual o pai enviou para uma longa e perigosa viagem. 
 

13/11 – São João Crisóstomo, 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. 


