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A visão estreita da pessoa egoísta não lhe 

permite ir muito além do limitado círculo de seus 

interesses. Vive fechada em seu pequeno mundo, 

cultivando seus projetos mesquinhos. O sofrimento 

e as necessidades dos outros são, para ela, coisa 

sem nenhuma importância. O “outro” não existe! 

 A desventura dos egoístas consiste em não perceber que 

estão construindo sua própria condenação. Recusar-se a viver em 

comunhão com o próximo revela uma  recusa mais fundamental: a 

de viver em comunhão com Deus. Idolatrando os bens deste 

mundo, acreditam ser supérflua a presença de Deus em suas vidas. 

Na raiz da incapacidade de fazer-se servidor, numa atitude de 

generosidade e desprendimento, está a perigosa pretensão de 

ocupar o lugar reservado unicamente a Deus. Sua auto-suficiência 

leva-os a prescindir do Criador, e a recusar-se a recorrer a Ele. Em 

suma, fecham as portas para a sua salvação. 

Engana-se quem conta com uma segunda possibilidade de 

alcançar a salvação. Quando o rico da parábola, naquele lugar de 

tormento, dá-se conta de sua insensatez, pretende que Deus mande 

alguém para advertir seus cinco irmãos, a fim de que não tenham 

sorte semelhante. Seu pedido, porém, não foi aceito. 

 A história humana está repleta de apelos ao amor e ao 

serviço. Basta um pouco de atenção e disponibilidade para 

escolhermos este caminho exigente. Caso contrário, só nos restará 

o castigo inevitável. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tropário da Ressurreição (tom 4)  

As discípulas do Senhor/ aprenderam do Anjo/ a anunciar a 

jubilosa Ressurreição. Abandonando a condenação dos nossos 

antepassados,/ se dirigiram orgulhosas aos apóstolos, dizendo:/ A 

morte já é cativa/ e o Cristo Deus já ressuscitou,/ dando ao mundo 

a grande misericórdia. (//) 
 

 .الب هج القيامة   كرز   المالك   من   تعلمن   .الرب تلميذات   باللحن الرابع:إن  

 الموتُ  ُسبي   .وقائالت ُمفتخرات   الُرسـل   وخاطبن   .الجد ية القضية   وطرحن  

. الرحمة   العالم   منح  .واإلله المسيحُ  وقام    العظمى 
 

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.

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. (//) 

يا شفيعة  المسيحيين  غير  الخازية، الوسيط ة  لدي الخالق  غير  المردودة، ال 

تُعرضي عن أصوات  طلبات نا نحُن الخطأة، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك  

صالحة، نحُن الصارخين  إليك  بإيمان، بادري إلى الشفاعة  وأسرعي في 

ميك.الطلبة، يا والدة    اإلله  المتشفعة  دائماً بمكر  

Epístola 
     (* do 21º Domingo após Pentecostes ) 

Prokimenon: “Quão numerosas são tuas 

obras, Senhor! Fizeste-as todas com 

sabedoria! Bendize, ó minha alma, 

ao Senhor!” 
     (Salmo 104, 24.1) 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. (2,16-21) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Irmãos, “aprendemos que o homem se justifica não pelas 

obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé em 

Jesus Cristo, esperando ser justificados pela fé em Cristo e não pelas 

obras da Lei, pois, pelas obras da Lei, homem algum é justificado. 

Mas, se procurando ser justificados por Cristo, ainda somos tidos por 

pecadores, será que Cristo é ministro do pecado? De maneira alguma! 

Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na 

realidade, pela Lei morri para a Lei, a fim de viver para Deus. Estou 

pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que 

vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no 

Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.” 
 

Evangelho 
 

(* 5º de São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Lucas. (16,19-31) 
Disse o Senhor: “Havia um homem rico que se vestia com 

roupas de púrpura e linho finíssimo. Todos os dias dava esplêndidos 

banquetes. Um  pobre, de nome Lázaro, coberto de feridas, ficava 

deitado  junto ao portão  do  rico.  Desejava  tanto  matar a fome com 

o que caía da mesa do rico; em vez disso, eram os cães que vinham 

lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e foi levado 

pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi 

sepultado. E, na morada dos mortos, em meio aos tormentos, levantou 

os olhos e viu de longe Abraão, e Lázaro ao seu lado. Ele então 

gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de mim! Manda que Lázaro molhe a 

ponta do dedo e venha refrescar-me a língua, porque sofro nestas 

chamas’. Respondeu Abraão: ‘Filho, lembra-te de que em vida 

recebeste teus bens, e Lázaro seus males. Agora, ele aqui é consolado, 

e tu, atormentado. Ademais,entre nós e vós há um grande abismo. Os 

que quiserem  passar  daqui  para  aí  não  podem,  nem  tampouco  

daí para cá’. O rico disse: ‘Peço-te, então, pai, que ao menos o 

mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Que Lázaro os 

advirta, a fim de que não venham também eles para este lugar de 

sofrimento’. Mas Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas. 

Que os escutem’. Disse ele: ‘Não é isso, pai. É que, se algum dos 

mortos fosse até lá, eles se converteriam’. Ele respondeu-lhe: ‘Se não 

ouvem Moisés e os Profetas, tampouco acreditarão se um morto 

ressuscitar”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Megalinário (Hino a Nossa Senhora – tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

 

POR QUE REZAR PELOS MORTOS ? 
 

A Tradição da Igreja está repleta de ensinamentos sobre a 

oração pelos mortos. São João Crisóstomo (349-407), Bispo e 

doutor da Igreja, já no século IV recomendava orar pelos 

falecidos: “Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória… 

Porque duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes 

leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que 

partiram e em oferecer as nossas orações por eles”. São Cirilo, 

Bispo de Jerusalém (†386), disse: “Enfim, também rezamos pelos 

Santos Padres e Bispos falecidos e por todos em geral que entre 

nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas 

almas, pelas quais se reza, enquanto está diante de nós a santa e 

tremenda vítima”. Desde os primeiros séculos a Igreja reza pelos 

falecidos. No segundo livro dos Macabeus, na Bíblia, encontramos 

esta recomendação: “É coisa santa e salutar lembrar-se de orar 

pelos defuntos, para que fiquem livres de seus pecados”. (2Mac 

12,46) 

A tradição da Igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. 

O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do 

Corpo Místico. Por conseguinte, recomenda-se a visita aos 

cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio, como testemunho 

de esperança confiante, apesar dos sofrimentos pela separação dos 

entes queridos. 

No dia de Finados, não festejamos a morte, mas a vida após 

a morte, a ressurreição que Cristo nos conquistou com sua morte e 

Ressurreição. 
 

Ao final da Divina Liturgia: Triságio Fúnebre 

pelos falecidos. 
 

Aviso: 
 

No próximo domingo, 9/11, a Santa Missa será 

dedicada ao aniversário de 90 anos de Fundação da 

Associação Beneficente Feminina Sírio –Libanesa. 

 


