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O Evangelho que lemos hoje nos ensina que Deus 

justifica os humildes e pecadores, e que Ele não se deixa 

“comprar” pelo que possamos lhe oferecer, pois não necessita 

disso. Antes, Deus nos considera justos, nos considera seus 

“amigos”, quando lhe oferecemos um coração contrito e 

humilde. 

Neste sentido o Evangelho nos ensina, ainda, que fora do 

amor não há humildade, e que  fora  da  humildade não há amor. Assim, a 

qualidade fundamental da oração cristã é a humildade. A prece feita com 

coração contrito e humilde sobe ao Céu e é ouvida por Deus. Quando nos 

humilhamos diante do Senhor e nos colocamos em atitude de súplica, nossa 

oração é ouvida. 

O verdadeiro e sincero reconhecimento da própria nulidade diante da 

infinita misericórdia de Deus deve ser considerada. Não só a maneira de rezar, 

mas o modo de rezar e, por conseguinte, o modo de viver, sempre se colocando 

como servidor, como último e pequeno diante da grandeza do Senhor. O próprio 

Cristo se fez manso e humilde de coração para servir com maior gratuidade.  

Os fariseus cumpriam as leis do Antigo Testamento com grande 

perseverança, sempre fiéis à Lei. O fariseu rezava em público, no Templo, lugar 

privilegiado para a oração; oração de agradecimento por fazer as coisas melhor 

do que a sua obrigação legalista. O que anulou por inteiro a oração, impedindo 

sua justificação ou santificação? Primeiramente o desprezo pelos outros, ainda 

que pecadores. Amamos a Deus não na medida do cumprimento das leis, mas na 

medida do amor que temos ao próximo. O segundo erro do fariseu foi  a 

autojustificação. O fariseu deixa entender que se santifica a si mesmo e nada 

precisa de Deus, a não ser recompensa; ele  se esqueceu de que toda justificação 

vem de Deus, porque só Deus é a fonte da santidade. 

O publicano, o cobrador de impostos, por sua vez, se colocou como 

pecador, batendo no peito, sem olhar para o céu, por saber que olhos impuros 

não poderiam contemplar a face de Deus. O publicano nos apresenta três 

qualidade importantes na oração e na vida cristã: sente-se necessitado de Deus; 

tem certeza de que Deus pode socorrê-lo ; e, por fim, pede a misericórdia divina. 

 



 
 

 

 

  

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 da Apresentação do Senhor - (tom 1)  
 

 

Salve, ó Virgem Mãe de Deus, cheia de graça! Pois de ti 

resplandeceu o Sol da Justiça, Cristo nosso Deus, iluminando os que 

estão nas trevas. Alegra-te, ó justo ancião, carregando em teus braços o 

libertador de nossas almas, Ele que nos concede a ressurreição! (...) 
 

إفرحي يا والدة  اإلله  العذراء  الُممت ل ئة  ن عمة. ألن منك  أشرق  شمُس العدل 

وابتهْج أنت  أيها الشيُخ الصديق. المسيُح إلهنا. ُمنيراً الذين  في الظالم. ُسر  

 حامالً على ذراعيك  الُمعتق  نفوسنا والمانح لنا القيامة.
 

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 يا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condáquion da Apresentação do Senhor (tom 1) 
 

 
 

 

Por teu nascimento, ó Cristo Deus, o seio virginal santificaste, e 

as mãos do justo Simeão, como convinha, abençoaste, e a nós, agora, 

vieste e salvaste. Concede a paz ao teu povo e fortalece os governantes 

fiéis, tu que és o Único Misericordioso. (//) 
 

ك  أيها المسيُح اإلله ، المستودع  البتولي قدست. وي د ْى سمعان   يا مْن بمول د 

. إحف ظ رعي ت ك  بسالم. وأيد   كما ال ق  باركت. وإيانا اآلن أدركت  وخل صت 

 الذين  أحببتُهم. بما أنك  وحد ك  ُمحٌب للب ش ر.  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

                                                         (* do Domingo do Fariseu e Publicano) 

Prokimenon:  “Fazei votos ao Senhor 

nosso Deus, e cumpri-os! 

          Deus se 

manifesta na Igreja.” 
(Salmo 76, 11.1 ) 

 

 

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo a 

Timóteo (3,10-15) 
 
 

 
 

 

Meu filho Timóteo, “tu seguiste de perto meus 

ensinamentos, minha conduta, meu ideal, minha fé, minha 

longanimidade, minha caridade, minha perseverança, as minhas 

perseguições e aflições, que tive de suportar em Antioquia, em 

Icônio, em Listra, onde tantas perseguições sofri, das quais o 

Senhor me livrou. Assim sofrerão perseguições todos os que 

aspiram a viver piedosos em Cristo Jesus. Os homens maus e 

sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, 

porém, permanece fiel ao que aprendeste e que é tua  convicção, 

considerando de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as 

Sagradas Escrituras e sabes que podem instruir-te para a salvação 

pela fé em Cristo Jesus.” 
 

Evangelho 
 

 

                                                      (* do Domingo do Fariseu e Publicano) 
 
 

   Leitura do Santo Evangelho, segundo o 

Evangelista São Lucas. (18,10-14) 
    

Disse o Senhor esta parábola: “Dois homens subiram ao 

Templo para orar: um era fariseu, o outro, um cobrador de 

impostos. O fariseu rezava, de pé, desta maneira: ‘Ó meu Deus, eu 

te agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, 

injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. 

Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo’. 

Mas o cobrador de impostos, parado à distância, nem se atrevia a 

levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: ‘Ó meu 

Deus, tem piedade de mim, pecador!’ Eu vos digo: Este voltou 

justificado para casa e não aquele. Porque todo aquele que se eleva 

será humilhado, e quem se humilha será elevado”. 
 
 



 
 

 
Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 8) 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
   

      02/02 – Apresentação do 

Senhor no Templo 

Esta Festa é, ao mesmo tempo, festa de Jesus Cristo 

e de Nossa Senhora: de Jesus que, quarenta dias após o 

nascimento, vem, segundo prescrição da Lei, para ser 

apresentado no Templo; da Virgem Maria, que se submete 

ao rito da purificação. 

A Liturgia festeja o primeiro ingresso de Jesus menino no Templo. O 

Senhor é apresentado no Templo para ser ofertado ao Pai, uma vez que Ele é 

a vítima que deverá ser imolada pela salvação do mundo. Sua apresentação 

é oferta de sua vida; o sacrifício se cumprirá no Calvário. 
 

03/02 - Simeão, o Justo, e Ana, 

Profetisa 
Muitos homens e mulheres justos aguardavam a 

manifestação da salvação enviada por Deus na pessoa do 

Messias (Cristo) prometido. Dentre eles se destacam 

Simeão e Ana. Ambos viviam em Jerusalém. Simeão 

tinha a graça do Espírito Santo, pela qual soube que, antes 

de partir deste mundo, veria o “Ungido de Deus”. E foi 

assim que teve o privilégio  de  tomar  nos  braços  o Filho 

de Deus, quando seus pais o levaram ao Templo para ser  

apresentado ao Senhor.  

Naquela mesma ocasião, uma idosa viúva, Ana, que servia a 

Deus no Templo, também passou a louvar ao Senhor por ter enviado o 

Cristo, e a anunciá-lo a todos.  

AVISO 
 

Festa de Santo Elian 
 

Aguardem para o próximo mês de fevereiro a 
homenagem ao Padroeiro do Club Homs: Santo 
Elian.  

1) No dia 5, quinta-feira, às 20hs, no Club Homs: 
Palestra e Exposição fotográfica, seguidas de um 
coquetel .  

2) No dia 8, domingo, em nossa Catedral, às 10:30 
hs, a Divina Liturgia em honra à Santo Elian, 
com transmissão ao vivo pela TV Homs, via 
internet.  

 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.3&disp=inline&view=att&th=117c64e0bd1fe648

