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Domingo dos Antepassados de Cristo 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos com a “Parábola do Grande 

Banquete”, que lemos hoje no Santo Evangelho, que 

a participação na salvação oferecida à humanidade é 

iniciativa de Deus, que convida e motiva cada ser 

humano. Entretanto, nada se resolve sem a livre 

decisão de quem é convidado e se empenha em 

dizer “sim”. 

 Na parábola, muitos convidados recusam-se a acolher o 

convite do Pai. Apesar da deferência (o banquete é para eles); da 

gentileza (o senhor manda convidá-los pessoalmente); e da 

expectativa de que venham, eles se recusam a comparecer. Eram 

proprietários de terras, gente de condição social elevada. Cada qual 

apresentou sua justificativa. Não estavam interessados em 

participar do banquete. Por isso, se auto-excluíram. 

 Diante de sua recusa, as atenções voltaram-se para os 

pobres, aleijados, cegos e coxos. A sala do banquete ficou repleta 

deles.  

 A quem está demasiadamente preocupado com seus 

afazeres e bens, falta tempo para as exigências do Reino de Deus, e 

assim podem ver-se excluídos dele. É impossível salvar alguém 

contra sua própria vontade. É necessário tornar-se pobre em 

espírito, tendo o coração desapegado dos bens materiais e sempre 

disponível para Deus. A soberba, aliada à opulência, polariza de tal 

modo o coração humano, que o torna surdo aos apelos divinos. Já 

a pobreza de coração predispõe a estar sempre atento, e assim 

poder atender, sem demora, ao convite do Senhor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! (//) 

 الجحوا    أمو    حانئوي   .الوي    يموتت أيهوا الحاوا    .إلى الموتت عندما انحدرت  

و .الثرى من تح    األمتات   قم   وعندما أ .ك هتت   ببرق    جماو    نحوت    رخ  ص 

 لك. المجد   عطي الحاا   م   .اإلله ان: أيها المساح  السماوي    القتات  
Tropário dos Antepassados de Cristo (tom 2) 

 

 

 Pela fé justificaste teus antepassados, e, através deles, 

desposaste a Igreja dos gentios. Esses santos se regozijam da glória 

de ter nascido de sua semente o fruto glorioso que te gerou sem 

semente. Por suas orações, ó Cristo Deus, salva nossas almas.(...) 
 
 

طب   الباعة  التي من  األم .  لقد زكا   باإليمان  اآلباء  القد ماء. وب ه   س بق   فخ 

ه   أين   ثمٌر حساب. وهي التي  فلافتخر   القديستن  بالمجد. ألن  من زرع 

 ولدتك  بغار  زرع . فبتتسالت ه   أيها المساح  اإلله  خلص نفتس نا.
 
 

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. (...) 
 

 

 

رستل األم  العظا . والشفا  القدير تشف  إلى الكلي القدر . كي يمنح يا 

 السالم للعال . ولنفتسنا الرحمة العظمى.
Condaquion Preparatório ao Natal (tom 3) 

 

  A Virgem Maria vem hoje gerando na gruta, 

inexplicavelmente, o Verbo Eterno. Alegre-se toda a terra, ao ouvir 

isso, e louve, com os anjos e os pastores, Aquele que, por sua 

própria vontade, manifestou-se como menino, sendo Deus antes de 

todos os séculos. (//) 
 
 

ت ل د  الكلمة. الي  قبل  الد هتر. و د ً.    الاتم  العيراء. تأتي إلى المغار . ل 

د . م    ت ف س ر و  ي نط ق  بها. فافرحي. أيت ها المسكتنة  إذا سمع . ومج  

نا قبل  الد هتر. عا . الظاهر  بمشائت ه طفالً جديداً. وهت إله   المالئكة  والر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
 

                     (*do Domingo dos Antepassados de Cristo) 
 

Prokimenon:  Bendito é Tu, Senhor, Deus 
de nossos pais.  

       Tu és justo em tudo que 

nos fizeste! 
 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. 
(3, 4-11) 

  Irmãos, “quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então também 

vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai vossos membros 

terrenos: a prostituição, a impureza, a paixão, a concupiscência e a 

cobiça, que é uma espécie de idolatria. Dessas coisas é que provém a 

cólera de Deus sobre os filhos rebeldes. Outrora também vós assim 

vivíeis, mergulhados como estáveis nestes vícios. Mas agora deixai de 

lado todas estas coisas: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras 

obscenas. Não vos enganeis uns aos outros, pois já vos despojastes do 

homem velho com todas as suas obras, e vestistes o novo, que se vai 

renovando no sentido do verdadeiro conhecimento, segundo a imagem 

de quem o criou. Então não haverá nem judeu, nem grego, nem bárbaro 

nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em 

todos.” 

Evangelho 
 

(*do Domingo dos Antepassados de Cristo) 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, Segundo o 

Evangelista São Lucas. (14,16-24) 
 

 

 

Disse o Senhor esta parábola: “Um homem deu um grande 

banquete e convidou muita gente. Na hora do banquete, enviou o seu 

escravo para dizer aos convidados: ‘Vinde! Já está tudo preparado’. 

Todos sem exceção começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 

‘Comprei um sítio e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes’. Outro 

disse: ‘Comprei cinco juntas de bois e tenho de experimentá-las. Peço 

que me desculpes’. Outro disse: ‘Acabo de me casar e, por isso, não 

posso ir’. O escravo voltou e comunicou tudo ao  seu senhor. Furioso, o 

dono da casa disse ao escravo: ‘Sai depressa pelas praças e ruas da 

cidade e traze aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos’. O escravo lhe 

disse: ‘Senhor, foi feito o que mandaste e ainda há lugar’. O senhor falou 

para o escravo: ‘Sai pelos caminhos e atalhos e faze as pessoas entrar, 

para que minha casa fique cheia’. Pois eu vos digo: Nenhum daqueles 

homens, que tinham sido convidados, provará do meu banquete. Com 

efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos”.  

 



 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem) 
 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão)  
 

 
 

17/12 Santos Daniel, Profeta e os três 

jovens:  

Ananias, Azarias e Misael 
 
 

O Santo Profeta Daniel viveu no tempo do exílio na 

Babilônia, na corte do rei Nabucodonosor II e de seus 

sucessores. Em diversas situações, como na cova dos 

leões, quando o rei Dario o condenou a ser jogado na 

cova destes animais, porém, permanecendo ileso e na 

fornalha  acesa, quando  os   seus  três  amigos  Ananias,  

Azarias e Misael foram jogados em uma fornalha acesa como castigo 

por se negarem a rezar para um ídolo que tinha sido erguido pelo rei 

Nabucodonosor, porém, também, saindo de lá ilesos, que ele, Daniel 

e seus amigos demonstraram que tinham sua crença inabalável no 

Deus de Israel. 

Entre as habilidades especiais de Daniel estava o poder de 

interpretar sonhos. Assim interpretou o sonho de Nabucodonosor com 

a ajuda de Deus. Morreu muito idoso, com cerca de 90 anos, em 

Suzac (Ekbatana). Seu livro (do Velho Testamento) compreende 14 

capítulos onde os seis primeiros constituem uma resenha histórica 

onde relata como a glória de Deus se espalhava durante o tempo do 

cativeiro na Babilônia. Os capítulos 7 ao 12 são proféticos e contém 

as visões sobre o futuro e o destino do povo judeu . É surpreendente a 

exatidão com que Daniel profetizou a chegada do Messias e o início 

do Novo Testamento.  
 

20/12 - Santo Inácio de Antioquia 
 

A cidade de Antioquia teve como primeiro Bispo o 

apóstolo São Pedro, ao qual sucederam Evódio e, em 

seguida, Inácio, o “Teóforo” (“portador de Deus”). Foi 

levado acorrentado a Roma, onde terminou os seus dias 

na arena, devorado pelas feras selvagens. Os cristãos de  

Antioquia passaram a venerar, desde a antigüidade, o seu sepulcro 

nas portas da cidade, e  já no século quarto celebravam sua memória. 

As suas palavras inflamadas de amor a Cristo e à Igreja ficaram na 

lembrança de todas as gerações. 
 

 


