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L e i t u r a  D o m i n i c a l 
 Nº  238/ 2015                                                                                                          Domingo,  27/12/2015 

 

Domingo Após o Natal 

Comemoração de São José, o justo, esposo da Virgem Maria; do profeta e Rei 

Davi e de São Tiago, “Irmão do Senhor”  

Santo Estevão, Arquidiácono e Protomártir 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de Jesus na história humana despertou a 

fúria de quem estava firmemente alicerçado no pecado e na 

rebelião contra Deus, para que se fizesse a sua própria vontade e 

não a do Senhor, como aconteceu com o rei Herodes e líderes do 

povo judeu, ao contrário de Deus que, em seu Filho Unigênito, 

Jesus Cristo, oferecia a salvação à humanidade.  

 A mensagem de Jesus, começando com seu nascimento, desmascarava 

a injustiça, punha a nu a perversidade de muitos, revelava a fragilidade de 

sociedades fundadas na opressão e na violência. 

 A fuga da Santa Família para o Egito e a matança dos inocentes de 

Belém foi uma espécie de antecipação do futuro de Jesus e de seus discípulos. 

Um frágil recém-nascido foi suficiente para abalar a segurança do prepotente e 

violento Herodes. Sua decisão de eliminar as crianças da região onde nascera o 

Messias (Cristo) Jesus visava eliminar, no seu nascedouro, tudo o que pudesse 

pôr em risco a segurança de seu reino tirânico. No coração do rei sanguinário 

não havia lugar para o amor. 

 Herodes, em última análise, ousou desafiar o próprio Deus, de quem 

Jesus era Filho e recebera uma missão. Levantar-se contra o Messias 

correspondia a rebelar-se contra quem o enviou.  

 Mas Deus não se deixou vencer por Herodes: salvou seu Filho pela 

ação previdente de José, o tutor providenciado por Ele para Jesus, que se pôs em 

fuga para o Egito, com o menino e sua mãe. 

 Na vida de Jesus e de seus discípulos, a perseguição e a morte, por 

causa do Reino de Deus, seriam uma constante. Entretanto, os que estão a seu 

serviço podem contar com a vitória final, como o Senhor Jesus foi vitorioso 

sobre o pecado, o mal e a própria morte, contra a vontade de muitos que 

quiseram e tentaram impedi-lo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Tropário do Natal (tom 4) 
 

 

 O teu nascimento, ó Cristo nosso Deus, fez nascer para o mundo 

a luz da ciência. Por ele, na verdade, os adoradores das estrelas 

aprenderam de uma estrela a adorar-te, ó Sol da Justiça, e a conhecer-te, 

ó Sol Nascente do alto. Ó Senhor, glória a ti! 

م. ألن الساجديَن ميالدَك أيها المسيُح إلُهنا. قد أطلع نوَر المعرفِة في العال

للكواكب. بِه تعلموا من الكوكِب الُسجودَ لَك يا شمَس العدل. وأن يعرفوا أنك 

ِ أتيت. يا رُب المجدُ لك.  من مشارِق العلو 
Tropário do Domingo após o Natal (tom 2) 

 

 Ó justo José, anuncia a Davi, avô de Cristo Deus, os prodígios: 

viste a Virgem grávida, glorificaste com os pastores, adoraste com os 

magos e foste avisado pelo anjo. Intercede, pois, junto a Cristo Deus, 

pela salvação de nossas almas.  
 

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.  
 
 

Condáquion do Natal (tom 3) 
 

 A Virgem Maria vem hoje gerando na gruta, 

inexplicavelmente, o Verbo Eterno. Alegre-se toda a terra, ao ouvir 

isso, e louve, com os anjos e os pastores, Aquele que, por sua 

própria vontade, manifestou-se como menino, sendo Deus antes de 

todos os séculos. (//) 
 

هور. والدةً. ال اليوَم العذراء. تأتي إلى المغارة. ِلتَِلدَ الكلمة. الذي قبَل الدُ 

دي. مَع  تُفَسَّر وال يُنَطُق بها. فافرحي. أيتُها المسكونةُ إذا سمعت. ومج ِ

 المالئكِة والُرعاة. الظاهَر بمشيئتِه طفالً جديداً. وهو إلُهنا قبَل الدُهور.

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

(* de Santo Estevão) 
 

Prokimenon: “Por toda terra se difunde seu 
anúncio. Os céus proclamam a 
glória de Deus!” 

(Salmo 19: 1,4) 
 
 

Leitura dos Atos dos santos apóstolos (6, 8- 7, 5ª. 47-60)  
 
 

Naqueles dias, cheio de graça e fortaleza, Estêvão fazia prodígios e 

grandes sinais entre o povo. Mas alguns da sinagoga chamada dos Libertos, 

cirenenses e alexandrinos e os da Cilícia e da Ásia se levantaram para discutir 

com Estêvão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito com que 

falava. Subornaram, então, alguns homens para que dissessem, 'Ouvimo-lo 

proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus'. Amotinaram, assim, 

o povo, os anciãos e os escribas e, investindo contra ele, prenderam-no e o 

levaram perante o Sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, 'Este 

homem não cessa de falar contra o Lugar Santo e contra a Lei. Nós o ouvimos 

dizer, Jesus Nazareno destruirá este lugar e transformará as tradições que Moisés 

nos legou'. Fixando nele os olhos, todos os membros do Sinédrio viram-lhe o 

rosto como de um anjo. Perguntou-lhe, então, o Sumo-Sacerdote, 'Isso é 

verdade?' Respondeu ele, 'Irmãos e pais, escutai! O Deus da glória apareceu a 

nosso Pai Abraão, quando morava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. 

Ele disse, Sai de tua terra e de tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. 

Saiu, então, da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Depois da morte de seu 

pai, transferiu-se dali para esta terra em que habitais agora. Não lhe deu herança 

alguma nem sequer um palmo de terra. Mas foi Salomão quem construiu a casa. 

Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita pelas mãos do homem, conforme 

diz o profeta, Meu trono é o céu, e a terra é o apoio de meus pés. Que casa 

edificareis para mim, diz o Senhor, ou qual será o lugar de meu repouso? Não foi 

minha mão que fez todas estas coisas? Homens de cabeça dura, de corações e 

ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam 

vossos pais, assim também procedeis vós. Que profeta vossos pais não 

perseguiram? Mataram os que anunciavam a vinda do Justo, de quem agora vos 

tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes, por ministério dos anjos, a 

Lei e não a guardastes'. Ao ouvirem tais palavras, começaram a ferver e espumar 

de raiva contra ele. Cheio do Espírito Santo, Estêvão olhou para o céu e viu a 

glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. 'Eis que vejo, disse ele, os céus 

abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus'. Gritando em altas vozes, 

taparam os ouvidos e todos juntos se lançaram sobre ele. Arrastaram-no para fora 

da cidade e o apedrejaram. As testemunhas depositaram suas vestes aos pés de 

um jovem chamado Saulo. Enquanto era apedrejado, Estêvão orava assim, 

'Senhor Jesus, recebe meu espírito'. Posto de joelhos, gritou com voz forte, 

'Senhor, não lhes leves em conta este pecado'. Com estas palavras adormeceu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho 
 

 

                 (* do Domingo após o Natal) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (2, 13-23) 

“Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em 

sonho a José e disse: ‘Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o 

Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino 

para o matar’. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e partiu de 

noite para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, a fim de que se 

cumprisse o que o Senhor falou pelo Profeta: Do Egito chamei meu filho. 

Quando Herodes viu que tinha sido enganado elos magos ficou furioso e 

mandou matar em Belém e arredores todos os meninos de dois anos para 

baixo, segundo a data que tinha averiguado com os magos cumpriu-se 

assim o que foi dito pelo profeta Jeremias: Ouviu-se uma voz em Rama, 

muito choro e gemido: é Raquel que chora seus filhos, e não quer ser 

consolada, porque já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do 

Senhor apareceu em sonho a José  no  Egito e  disse: ‘Levanta-te, toma o 

menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que 

procuravam matar o menino’. José levantou-se, tomou o menino e sua 

mãe e foi para a terra de Israel. Mas, tendo ouvido que Arquelau reinava 

na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Avisado 

em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Foi morar numa cidade 

chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos Profetas: 

Será chamado nazareno.” 
 

27/12 – Santo Estevão, Protomártir, Diácono 
 

O Santo Diácono Estevão pregava com intrepidez a Boa-

Nova de Jesus Cristo e “cheio de graça e de poder, fazia prodígios e 

grandes sinais entre o povo” (Atos 6,8). Incitaram o povo contra 

Estevão e, diante do Sinédrio, o acusaram de blasfêmia, com o 

auxílio de falsas. A  

resposta do santo foi um inspirado discurso, apresentando Jesus como o 

Salvador, o Filho de Deus.   

Suas palavras enfureceram os membros do Sinédrio que o condenaram a ser 

imediatamente apedrejado. 

Aviso 
 

Missa da Festa da Circuncisão do Senhor e de São 
Basílio Magno: próxima sexta-feira, 01 de janeiro, às 
9:30hs. 
 

 


