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6º Domingo após Pentecostes 

Domingo 6º do Evangelho de São Mateus  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é só o corpo que necessita de cura, é sobretudo 

o espírito. Jesus Cristo nos mostra isso mesmo ao curar 

um paralítico que é levado à sua presença, como lemos 

hoje no Santo Evangelho. O paralítico não diz uma única 

palavra. É o Senhor que toma a iniciativa e lhe diz: 

“Filho, os teus pecados estão perdoados”.  

Jesus vê que o homem precisa em primeiro lugar de cura interior. 

Muitas vezes são as feridas interiores  que mantêm o homem  paralisado. 

O perdão oferecido por Cristo devolve ao paralítico toda a sua  

dignidade, torna-o capaz de “se levantar” e de se pôr de pé. O perdão é 

uma libertação. 

O paralítico não esperava estas palavras. Veio à procura de uma 

cura física e Jesus fala-lhe de perdão. Os escribas pensam então que 

Jesus blasfema; com efeito, segundo a sua fé, só Deus tem o poder de 

perdoar os pecados. Mas o Senhor fala de si próprio como “Filho do 

Homem”, uma expressão que pode significar “homem” ou pode ser 

utilizada para falar do próprio Deus. Enquanto Filho de Deus que se 

tornou “Filho do Homem”, Jesus tem o poder de perdoar os pecados. 

Cristo ajuda-nos a descobrir uma outra realidade importante: o 

pecado não é a causa da doença paralisante. O Deus que Jesus veio 

revelar não é um Deus que castiga. Jesus disse-o acerca de um homem 

cego de nascença: “Nem ele pecou, nem seus pais” (São João 9, 1-3). 

Perdoado, curado, o homem paralítico levanta-se, pega seu catre 

(símbolo da sua doença) e sai diante de toda a gente. O perdão torna-nos 

livres para caminhjar, mesmo com as nossas fragilidades, e para 

carregarmos as fragilidades dos outros. Perante uma tal novidade, não 

podemos senão exclamar com a multidão: “Nunca vimos coisa assim!”  



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e 

ao Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa 

salvação,/ pois/ se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a 

morte/ e ressuscitar os mortos/ com sua gloriosa Ressurreição (//). 

 والروح   مساوي لآلب  ال .للكلمة د  ونسج   المؤمنين   نحن   سبح  ن  باللحن الخامس:ل  

 ألنه س ــرَّ بالجسد   .نالخالص   العذراء   من   المولود   .االبتداء وعدم   في األزلية  

 المجيدة. الموتى بقيامته   وينهض   .الموت ويحتمل   .أن يعلو على الصليب
 

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 

ت عرضي عن أصوات  طلبات نا نحن  الخطأة، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك  

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

ميك.  الطلبة، يا والدة  اإلله  المتشفعة  دائماً بمكر  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
    

(* do 6o Domingo após Pentecostes) 
 

Prokimenon: “Tu Senhor, nos guardarás e nos 
preservarás desta geração para 

sempre. Socorro, Senhor, pois 

acabaram-se os fiéis.” 
 

(Salmo 12, 7.1) 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. (12, 6-14)   

Irmãos, “todos nós temos dons diferentes segundo a graça que 

nos foi dada. Seja a profecia, segundo a proporção da fé; seja o 

ministério, para servir. Se for o dom de ensinar, que ensine; se for o 

dom de exortar, que exorte. Se o de distribuir esmolas, faça-o com 

simplicidade. Se o de presidir, presida com zelo. Se o de exercer 

misericórdia, que o faça com afabilidade. Seja sincera vossa caridade. 

Aborrecei o mal, atendo-vos ao bem. Sede cordiais no amor fraterno 

entre vós. Rivalizai em honrar-vos reciprocamente. Não relaxeis no 

zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na 

esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei 

as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. 

Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não praguejeis.” 
 

Evangelho 
 

(* 6o de São Mateus) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus.(9,1-8) 
 

 

Naquele tempo, “Jesus entrou num barco, fez a travessia e 

chegou à sua cidade. Apresentaram-lhe um paralítico deitado numa 

cama. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: ‘Coragem, 

filho, os teus pecados estão perdoados’. Alguns escribas, porém, 

começaram a dizer: ‘Este homem blasfema’. Conhecendo-lhes os 

pensamentos, Jesus disse: ‘Por que estais pensando coisas más em 

vossos corações? O que é mais fácil dizer: ‘teus pecados estão 

perdoados’ ou dizer: ‘levanta-te e anda’? Pois bem, para que saibais 

que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, 

disse então ao paralítico: Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa’. 

Ele levantou-se e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com 

medo e deu glória a Deus por haver dado tal poder aos homens.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 

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

Sempre Bem-Aventurada e Imaculada Mãe de nosso Deus; mais 

venerável que os Querubins e mais gloriosa que os Serafins; que ilibadamente 

deste à luz o Verbo de Deus. Logo, és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós 

te glorificamos.  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! 

 13/07 – São Gabriel, Arcanjo 

O Arcanjo São Gabriel, o Anjo da Anunciação à 

Mãe de Deus (São Lucas 1, 26-27) é comemorado no dia 

posterior à Festa da Anunciação, ou seja, em 26 de  março e  

em 13 de julho, e junto com os demais Anjos e Arcanjos em  

08 de novembro. Esta celebração em 13 de julho Foi instituída no século IX, 

provavelmente para comemorar a dedicação de uma Igreja em 

Constantinopla, transferida de 16 de outubro. 
 

17/07 - Santa Marina de Antioquia, 

megalomártir. 

Santa Marina viveu na Ásia Menor, na cidade de 

Antioquia, onde morreu como mártir por volta do ano de 304. 

Filha de Edésio, sacerdote pagão, Marina perdeu a mãe ainda 

criança. Foi educada por uma camponesa cristã; recebeu o 

batismo, entregou-se à prática das virtudes e consagrou-se a 

Deus pelo voto de castidade. Aos 15 anos teve de voltar para a  

casa dopai. Ele descobriu que Marina era cristã, enraiveceu-se a ponto de 

entregá-la ao juiz Olívrio. Este encantou-se com a beleza da Santa Virgem e 

começou a convencê-la para que renunciasse ao cristianismo e ele a 

receberia por esposa. Marina, porém, foi inflexível na sua fidelidade a Cristo 

– esposo das virgens. Depois de muitos conselhos e promessas, vendo a 

firmeza da menina, o juiz enfurecido ordenou que a açoitassem. A Santa, 

entretanto, permaneceu inalterável no seu supremo ideal. Durante a noite, 

quando Marina implorava a Deus forças para suportar o terrível martírio, 

apareceu-lhe uma luminosa cruz e ela ficou curada dos ferimentos 

provocados pelos flagelos. Na manhã seguinte, vendo este milagre, muitos 

pagãos se converteram. O governador ordenou então a execução de Marina 

e de todos os que haviam aderido a fé em Cristo. Naquele dia, juntamente 

com Marina, foram decapitadas cerca de 1500 pessoas. Theotimos, uma das 

testemunhas, foi quem relatou o martírio de Santa Marina. Suas relíquias 

estavam em Constantinopla até a conquista da cidade pelos cruzados no ano 

1204. Um dos braços de Santa Marina encontra-se no Monte Athos, no 

Monastério de Vatopedi. 

 


