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Liturgia Ortodoxa 
Paramentos Sacerdotais 

 

  As vestes por vezes indicam a função, o grau 
hierárquico e a dignidade de quem as usa. Durante os 
primeiros séculos de existência da Igreja Cristã, o Clero usou 
basicamente os trajes comuns, como os dos leigos. 

 O desenvolvimento mesmo das vestes litúrgicas e seu uso se 
iniciou no século IV e se prolongou  até o século IX. Os paramentos 
ortodoxos tem um significado místico, preparando o Sacerdote para a 
celebração litúrgica; simbolizam as vestes nupciais requeridas para a 
participação nas “núpcias do Reino” (São Mateus 22, 11-13). 
 São vestes sagradas, apropriadas à dignidade do Sacerdócio e à 
majestade e santidade de Deus. Como dissemos, elas têm uma razão de 
ser e um significado próprio. Vejamos a paramentação completa para a 
celebração da Divina Liturgia (Santa Missa): 
 

Estikhárion (túnica): Simboliza a túnica com a qual Herodes 
mandou vestir Jesus durante a paixão, e também a pureza de 
coração de que se devem revestir os Sacerdotes no altar do 
Senhor. A veste da salvação e a túnica da alegria. 
 

Epimaníkias (punhos): Símbolo das armas de que devemos 
valer-nos nas batalhas espirituais. A força divina; as mãos do 
Senhor, que criaram o homem e vencem os adversários. 
 

Hipogonátion ou Epigonátion (femoral): Simboliza a espada do 
Espírito, e designa o Sacerdote que tem autoridade para 
ministrar o perdão divino no Sacramento da Penitência 
(Confissão). A “espada” de Cristo em sua vitória sobre a morte. 

 
Epitrachílion (estola): Símbolo do jugo de Cristo que o Sacerdote 
toma sobre si. A graça do Sacerdócio (Sacramento da Ordem); 
as asas dos anjos e a veste do Sumo-Sacerdote Aarão. 
 

Zone (cinto): Simboliza a força do Senhor de que são revestidos 
os Ministros Sagrados.  A castidade, a mortificação do corpo e o 
poder da verdade. 
 

Felônion (casula): Simboliza o manto que os soldados colocaram 
sobre Jesus. A veste da justiça; a Cruz do Senhor. 

 

1. Estikhárion / 2. Epitrachílion 
3. Zone / 4. Epimaníkias 
5. Hipogonátion / 6. Felônion 
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