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L e i t u r a   D o m i n i c a l 
 

                  Nº 134/2014                                                                                                                                                Domingo, 12 /01/2014 
 

Domingo após Epifania 
 

Este Domingo após a Epifania é como que um eco da própria Festa da Epifania. O trecho do Evangelho 

que lemos hoje, segundo São Mateus, começa mencionando o aprisionamento do Precursor do Cristo, São João 

Batista. Ao saber disso, Jesus deixa a região do Jordão.  

Ele vai à Galiléia e se detém em Cafarnaum. Com isso, informa o evangelista, a profecia de Isaías 

quanto às regiões de Zebulon e Neftali se cumpre: “Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região 

além do Jordão, Galiléia das Nações! O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz; aos que jaziam na região  

sombria da morte, surgiu uma luz.” (Livro do Profeta Isaías 8,23-9,1 / São Mateus 4,14-16). 

  Isso lembra que a Epifania é a “festa das luzes”, pois a Luz manifestou-se no Jordão e se espalhou pela Galiléia. 

Pouco a pouco se espalhará por todo o mundo. 

  O Senhor deu início à sua pregação. O tema de sua mensagem assemelha-se ao de São João: “Arrependei-vos, porque 

está próximo o Reino dos Céus”. Para o Precursor o Reino “estava vindo”, enquanto para Jesus já havia chegado, pois se 

identificava, a partir de então, com seu anúncio da Boa-Nova. Jesus Cristo é a própria essência e  o  poder  do  Reino.  Não  

obstante,  esse  Reino estava apenas em seu início. Ele cresceu e seu crescimento é contínuo, até o final dos tempos. 

  É isso que o apóstolo São Paulo ensina na Epístola aos Efésios, no trecho lido nesta Divina Liturgia, quando declara 

que, na edificação do corpo de Cristo (a Igreja), todos devemos viver, como verdadeiros cristãos, na unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus. 

  O ano litúrgico, num resumo da história da salvação, representa simbolicamente para nós esse crescimento do Reino, 

do Natal até o período posterior à festa de Pentecostes. Assim, ele esboça o desenvolvimento da própria vida espiritual, que é a 

vida de Cristo em nós. 
 

 

 E P Í S T O L A 
                                                                    (* do domingo após a Epifania) 
  

 

Prokimenon: “Venha a nós, Senhor, tua misericórdia. Justos, aclamai o Senhor!” 

(Salmo 33, 22,1) 
 

            Leitura da Epístola do Santo Apóstolo Paulo aos Efésios. (4, 7-13) 

Irmãos, “a  cada um de nós foi dada a graça segundo o dom de Cristo. Por isso é que se diz: Subindo às alturas levou 

cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa este ‘subindo’, senão que antes desceu às profundezas da terra? 

Aquele que desceu é também quem subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. É ele que a uns fez apóstolos, 

a outros profetas, a estes evangelistas, àqueles pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, na edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de 

Deus, até atingirmos o estado de homens perfeitos, de acordo com a idade madura da plenitude de Cristo.” 

 

E V A N G E L H O 
      (*do domingo após a Epifania) 

         Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. (4, 12-17) 
 

Naquele tempo, “ouvindo que João fôra preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, veio morar em 

Cafarnaum, à beira-mar, nos limites de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo Profeta Isaías: Terra de 

Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, região da Transjordânia, Galiléia dos pagãos! O povo que estava nas trevas viu 

uma grande luz e para os que moravam na região escura da morte, levantou-se uma luz. Desde então Jesus começou a pregar 

e a dizer: ‘Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S A N T O S  D A   S E M A N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

17/01 – Santo Antoun (Antão), o Grande, Anacoreta 

Santo Antão, o grande é também conhecido como “Pai dos monges”. Sua vida foi relatada 

por Santo Atanásio de Alexandria, na Vita Antonii cerca de 360. Segundo este, teria nascido 

em 251, na Tebaida, no Alto Egipto, e falecido em 356, portanto com cento e cinco anos de 

idade.Cristão fervoroso, com cerca de vinte anos tomou o Evangelho  à letra  e distribuiu todos os  

seus bens pelos pobres, partindo de seguida para viver no deserto. Aí, segundo o relato de Atanásio, e tal 

como sucedera com Jesus, foi tentado pelo Diabo, mas por muito mais que os quarenta dias que durou a 

Jesus, não hesitando os demónios em atacá-lo. Porém, Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir 

pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta.  O seu nome começou a ganhar fama, e começou 

a ser venerado por numerosos visitantes, sendo visitado no deserto por inúmeros peregrinos. 

Em 311 viajou até a Alexandria para ajudar os cristãos perseguidos por Maximino Daia, e regressou 

em 355 para impugnar a doutrina ariana. Foi considerado santo em vida, capaz de realizar milagres. Levou 

muitos à conversão. Morreu centenário no ano de 356. 
 

 

18/01 - São Cirilo de Alexandria .  

São Cirilo nasceu no ano de 370, no Egito. Era sobrinho de Teófilo, bispo de Alexandria, 

e substituiu o tio na importante diocese do Oriente de 412 até 444, quando faleceu aos setenta e 

quatro anos de idade. Foram trinta e dois anos de episcopado, durante os quais exerceu forte 

liderança na Igreja, devido à rara associação de um acurado e profundo conhecimento teológico e  

de uma humildade e simplicidade próprias do pastor de almas. Deixou muitos escritos e firmou a posição 

da Igreja no Oriente. Sua grande obra foi mesmo a defesa do dogma de Maria, como a Mãe de Deus. Ele 

se opôs e combateu Nestório, patriarca de Constantinopla, que professava ser Maria apenas a mãe do 

homem Jesus e não de Um que é Deus, da Santíssima Trindade, como está no Evangelho. 

 

18/01 - Santo Atánasio, o grande 

Nasceu em 295 em Alexandria, Egito. Bispo de Alexandria, atendeu ao Concílio de 

Nicéia em 325 onde ele lutou para a derrota do Arianismo e a aceitação da divindade de Jesus. 

Formulou a "Doutrina da Consubstancialidade" na qual Cristo tem a mesma natureza e 

substancia  do  Deus  Pai. O  Arianismo  ensinava  que  Cristo  era  diferente do Pai e seria uma   

criatura do Pai e não parte de Deus. Bispo de Alexandria em 328. Quando a disputa sobre o Arianismo 

passou da teologia para a política Athanásio foi exilado 5 vezes e passou grande parte do seu episcopado 

em exílio. É o biógrafo de Santo Antão. Confessor da Fé e Doutor da Igreja (é um dos 4 grande Doutores 

Gregos) e lutou pela aceitação do Credo Niceno. Atanásio tem sido chamado de "Pai da Ortodoxia", Pilar 

da Igreja e Campeão da Divindade de Cristo e ainda "como o instrumento principal após os apóstolos, que 

sacramentou as verdades da Igreja". 
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