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Com a leitura do trecho do Evangelho de São Mateus desta 

Divina Liturgia, vemos que Jesus, mais uma vez, nos dá a 

entender que, por vezes, a medida dos milagres é a medida de 

nossa fé: “Eu vos asseguro: se tiverdes fé do tamanho de um grão 

de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela 

irá”. Ao longo da história, na Igreja de Cristo e na vida de muitos 

fiéis, se realiza esse “deslocar-se o monte”  

- os milagres aí estão e, se não vemos mais, se deve à estreiteza de nossa visão 

por nossa pouca fé.  

 Vemos que, diante de uma situação desconcertante e incompreensível, o 

ser humano reage de diversas maneiras, como no caso do menino 

possesso/epilético - o que, de qualquer forma, seria um mal incurável, do ponto 

de visto humano. 

 Aquele pai expressou seu amor pelo filho buscando sua cura integral, por 

isso foi a Jesus. Sua ação nos é mostrada como um verdadeiro ato de fé, pois ele 

se ajoelhou diante do Senhor e fez-lhe sua súplica, movido da convicção interior 

de que sua petição seria ouvida favoravelmente; demonstrou, com sua maneira de 

se expressar, a aceitação de sua condição de pecador sem recursos e o 

reconhecimento da misericórdia d’Aquele que tinha compaixão dos seres 

humanos e podia socorrê-los.  

 O pai do menino mencionou o fato de que os discípulos não puderam 

vencer o mal que afligia seu filho, o que fez com que Cristo apontasse a pouca fé 

dos mesmos. Seguir Jesus, ser seu discípulo e colaborador de sua missão pedia e 

pede uma fé profunda e bem fundamentada, capaz de suportar adversidades, 

contratempos, dificuldades e incompreensões; uma fé que é efetiva porque está 

solidamente enraizada no próprio Senhor, em seu poder e sua graça.  

 Também em outros momentos de seu ministério, como relatam os Santos 

Evangelhos, Jesus Cristo lamentou a falta de fé de seus seguidores; a expressão 

“nada vos será impossível” ensina com veemência a importância da fé no 

seguimento do Senhor e Salvador.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! 

إنَّ الحجَر لما ُختَِم ِمن اليهود. وَجَسدََك الطاِهَر ُحِفَظ من الُجند، قُمَت في اليوِم 

الثالِث أيُها المخل ِص. مانحاً العالَم الحياة. لذلَك قواُت السماوات. هتفوا إليَك يا 

ة. المجدُ لقياَمتَِك أيها المسـيح. المجدُ ِلُملِكَك. المجدُ لتدبِيرَك يا واهَب الحيا

 ُمحبَّ البشِر َوحدك.

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 السالم يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.

Condaquion da Natividade da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 Joaquim e Ana ficaram livres do opróbrio da esterilidade, e Adão e 

Eva foram libertos da corrupção da morte, por teu santo nascimento, ó 

Virgem Pura. Teu povo, salvo da escravidão do pecado, te festeja, 

exclamando: A estéril dá à luz a Mãe de Deus, que alimenta nossa vida. 

أطِلقا، وآدَم وحواَء من فساِد الموِت بموِلِدِك يَم وَحنَّةَ من عاِر العُْقِر كإن يوا

المقدِس يا طاهرةُ أُعتِقا، فلهُ يُعي ِدُ شعبُِك إذ قد تخلََّص من وصَمِة الزالت، 

 .العاقُِر تَِلدُ والدةَ اإلله الُمغذيةَ حياتَنا ،صارخاً نحوكِ 

Epístola 
 

  (* 10º Domingo após Pentecostes) 
 

 

PROKIMENON:   “Venha sobre nós, Senhor, tua misericórdia. 
    Alegrai-vos, justos, no Senhor! ” 

(Salmos 33,22.97,12) 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

 (4,9-16) 

Irmãos, “a nós, apóstolos, Deus designou em último lugar, como 

condenados à morte, pois viemos a ser espetáculo para o mundo, para 

os anjos e para os homens. Nós, loucos por amor de Cristo; vós, sábios 

em Cristo; nós, fracos; vós, fortes; vós, ilustres; nós, vis. Até o presente 

passamos fome, sede e nudez; somos esbofeteados e andamos sem 

abrigo, e penamos, trabalhando com nossas mãos; afrontados, 

bendizemos, e, perseguidos, suportamos; difamados, consolamos; 

tornamo-nos até agora como lixo do mundo, como escória de todos. Não 

escrevo isto para vos confundir, mas para vos admoestar como filhos 

caríssimos. Porque, ainda que tenhais dez mil pedagogos em Cristo, não 

teríeis muitos pais, pois quem vos gerou em Cristo, pelo Evangelho, fui 

eu. Exorto-vos, pois, a serdes meus imitadores.” 
 

Evangelho 
 

(* 10º de São Mateus) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. 

(17, 14-23) 

Naquele tempo, “um homem aproximou-se de Jesus e, de 

joelhos, suplicava: ‘Senhor, tem piedade de meu filho! Ele é epiléptico 

e tem ataques tão fortes que muitas vezes chega a cair no fogo ou na 

água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não foram capazes de 

curá-lo’. Jesus respondeu: ‘Ó gente incrédula e perversa! Até quando 

deverei ficar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o 

aqui’. Jesus esconjurou o demônio, que saiu do menino, e na mesma 

hora ele ficou curado. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e, 

em particular, lhe perguntaram: ‘Por que nós não pudemos expulsar este 

demônio?’ Ele respondeu: ‘Por causa de vossa pouca fé.  Em verdade 

vos digo: Se tivésseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a 

este monte: ‘sai daqui para ali’ e ele iria, e nada vos seria impossível. 

Quanto a esta espécie de demônios, porém, não pode ser expulsa a não 

ser pela oração e pelo jejum’. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, 

Jesus disse-lhes: ‘O Filho do Homem será entregue nas mãos dos 

homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus... 

Kinonikon 

   Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

29/08 - Decapitação de São João Batista 

Depois de celebrar a 24 de junho o nascimento de São João Batista 

na terra, a Santa Igreja honra o seu nascimento no Céu. Depois de Nosso 

Senhor e da Virgem Santíssima, São João Batista é o único santo cujos 

nascimento e morte se festejam. João, o Precursor, que vivera 30 anos 

no deserto, teve a coragem de repreender o rei Herodes abertamente por  

se haver unido ilegitimamente com Herodias, esposa de seu irmão Filipe, ainda 

vivo. Herodias constrangeu o rei Herodes a prendê-lo e aproveitou-se dum 

incidente inesperado para obter por intermédio de sua filha Salomé a decapitação 

do santo que repreendia seu criminoso procedimento. São João pôs remate à sua 

missão de Precursor, unindo aos testemunhos que de Cristo já dera no seu 

nascimento, pregação e Batismo, mais este, o testemunho do seu sangue. Sofreu 

pela festa da Páscoa, um ano antes da Paixão do Senhor, mas celebra-se em 29 de 

agosto, em referência à dedicação de uma cripta em Sebaste, Samaria, onde sua 

cabeça já era venerada desde o século IV.  

31/08 - Festa da Colocação do Cinto da Mãe de Deus em 

Chalcopratia 
 

A colocação do Venerável Cinto da Mãe de Deus em 

Chalcopratia, bairro de Constantinopla, aconteceu durante o reinado 

do imperador Teodósio, o Jovem. Antes disso os cristãos em Jerusalém 

celebravam a relíquia sagrada, confiada ao apóstolo Tomé pela própria 

Virgem Maria. 

No reinado do imperador Leão, o Sábio (886-911 d.C.), sua esposa Zoé   

foi afligida por um espírito maligno, e ela pediu a Deus que a curasse. Teve ela, 

então, uma visão na qual viu que ficaria curada se o cinto da Mãe de Deus fosse 

posto sobre seu corpo. O imperador pediu, pois, ao Patriarca para retirar a relíquia 

do cofre em que estava guardada. O Patriarca removeu o selo e abriu o cofre e o 

cinto não havia sofrido os efeitos da passagem do tempo. Colocado o mesmo 

sobre a imperatriz, foi ela imediatamente liberta de seu mal. Eles cantaram hinos 

de ação de graças à Santíssima Mãe de Deus, e, em seguida, recolocaram a 

relíquia no cofre, selando-o novamente. 

          Em comemoração ao milagre e à dupla colocação do venerável Cinto, foi 

estabelecida a Festa da Colocação do Venerável Cinto da Santíssima Mãe de 

Deus. Peças do Cinto estão no mosteiro Vatopedi, no Monte Athos, no Mosteiro 

de Trier, e na Geórgia. 


