
 

 

 

Arquidiocese Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e 

Todo o Brasil 
Rua Vergueiro, 1515 – Paraíso - São Paulo Tel/PABX: (11) 5579-3835 

www.catedralortodoxa.com.br  /  secretaria@catedralortodoxa.com.br 
  

L e i t u r a  D o m i n i c a l 
 Nº 171/2014                                                                                                             Domingo, 28/09/2014 
   

16º Domingo Após Pentecostes 

Domingo 1º do Evangelho de São Lucas  

 

    

 

 
  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho do Evangelho lido hoje apresenta 

os discípulos exemplarmente obedientes a 

Jesus. Cumprindo a ordem recebida, Simão 

afasta sua barca da terra, pois dela o Mestre quer 

pregar às multidões que estão na margem do 

lago de Genesaré.  Em   seguida,  Jesus   ordena    

que ele conduza  a barca mais para dentro  do lago  e  lance  a  

rede.  Pedro obedece, embora sabendo não ser aquele o melhor 

tempo para pescaria. “Pela tua palavra, vou lançar as redes”, é 

como adere à ordem recebida. Resultado: uma pesca 

espetacular! Por fim, o discípulo é convidado a se tornar 

“pescador de homens”. Ele e seus companheiros, deixando 

tudo, põem-se a seguir Jesus. 

A atitude dos primeiros discípulos é o paradigma daqueles 

que haveriam de ser discípulos, através dos tempos. Deles se 

exige uma grande proximidade do Mestre e muita atenção às 

suas palavras. Além disso, o discípulo estará sempre pronto a 

obedecer. A ordem pode ser fácil de ser cumprida - por exemplo, 

afastar um pouco a barca da terra. Mas também pode não ser 

evidente, como lançar a rede depois de uma noite de pesca 

infrutífera. Enfim, pode ser até muito exigente, como a ruptura 

com um certo estilo de vida, para seguir Jesus.     

O discípulo deixa-se guiar pelo Mestre, colocando a 

própria vida em suas mãos. E esta entrega é feita sem temor, 

pois ele sabe a quem se confia.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 7)                                                   
 

Com tua Cruz destruíste a morte/ e abriste o paraíso ao 

ladrão,/ transformaste o choro das portadoras de aromas/ e 

ordenaste aos teus Apóstolos pregarem/ que tu/ ressuscitaste, ó 

Cristo Deus,/ dando ao mundo/ a grande misericórdia. (//) 
 

ََوفتحتَ َ.تالموَبصليبكَ َحطمتَ  َالتَ حامَ َوحَ ن َلتَ وحوَ َ.وسالفرد ََللص  

حاًَمان ََ.اإللهَأيهاَالمسيحَ َمـتَ قدَق ََبأنكَ َ.زواكرَ أنَي ََكَ سل َرَ َأمرتَ َ.الطيب

 .العظمىَالرحمة ََمَ العال َ
Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom3) 
 

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. (...) 
 

 

رسولَاألممَالعظيم.َوالشفيعَالقديرَتشفعَإلىَالكليَالقدرة.َكيَيمنحَياَ

 السالمَللعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.
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. 
(//) 

 

َالمردودة،َالَ َغير  َلديَالخالق  َالخازية،َالوسيط ة  َغير  َالمسيحيين  ياَشفيعة 

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

َ َوأسرعي َالشفاعة  َإلى َبادري َبإيمان، َإليك  َالصارخين  َنحن  َفيصالحة،

ميك. دائماًَبمكر   َالمتشفعةَ  اإلله   الطلبة،َياَوالدةَ 
 

Epístola 
 
 

  (* do 16º Domingo após Pentecostes) 
 
 

PROKIMENON:  “Deus dá força ao seu 

povo. Vinde ao Senhor, 

ó filhos de Deus!” 
 

(Salmo 29, 11.1) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(6, 1-10) 
 

Irmãos, “na qualidade de colaboradores de Cristo, vos 

exortamos a não receberdes a graça de Deus em vão. Pois ele mesmo diz: 

No tempo propício eu te escutei e no dia da salvação eu te ajudei.  Este é 

o tempo propício, este é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer 

motivo de escândalo, para nosso ministério não ser criticado. Mas em tudo 

nos recomendamos como ministros de Deus: com muita paciência, em 

tribulações, em necessidades, em angústia, em açoites, em prisões, em 

tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em 

compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em 

amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de 

justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama; 

considerados sedutores, sendo, porém, verazes; como desconhecidos, 

sendo, porém, bem conhecidos; como moribundos, embora vivamos; 

como castigados, mas não mortos; como aflitos, mas sempre alegres; 

como pobres, mas enriquecendo muitos; como quem nada possui, mas 

tendo tudo.” 

Evangelho 
                 (* do 1º Domingo de São Lucas) 

    Leitura do Santo Evangelho, segundo o 

Evangelista São Lucas. (5, 1-11) 
 

Naquele tempo, “Jesus estava junto ao lago de Genesaré. Viu 

dois barcos à beira do lago; os pescadores haviam desembarcado e 

lavavam as redes. Entrou, então, num dos barcos, que era de Simão, e 

pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado no barco, ensinava às 

multidões. Assim que acabou de falar, disse a Simão: ‘Faze-te ao largo e 

lançai as redes para a pesca!’ Simão disse: ‘Mestre, estivemos trabalhando 

a noite toda e nada pescamos, mas sob tua palavra lançarei as redes’. 

Lançadas as redes, apanharam grande quantidade de peixes, tanto que as 

redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para 

virem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase 

irem a pique. À vista disso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e 

disse: ‘Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador’. Pois tanto 

ele como os companheiros ficaram tomados de espanto com a pesca que 

tinham feito.  O mesmo acontecia com Tiago e João, filhos de Zebedeu, 

sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: ‘Não tenhas medo! De agora 

em diante serás pescador de homens.’ Atracando em terra os barcos, eles 

deixaram tudo e o seguiram.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino a Nossa Senhora – tom 8) 
   

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

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

Aleluia! 

30/09 - São Gregório, o 

Iluminador 
São Gregório é chamado de “Iluminador” por ter 

levado o povo armênio ao Cristianismo. Em Cesaréia da 

Capadócia conheceu a Fé Cristã e recebeu o batismo. Na 

Armênia, seus sermões, juntamente com muitas orações e uma 

vida santa, operaram inúmeras conversões e Deus confirmava 

com  milagres  a  verdade  da  doutrina por ele pregada. Por se  

recusar a adorar ídolos, o rei lançou-o em uma prisão, onde ficou 14 anos 

no esquecimento. Foi libertado quando curou milagrosamente o rei de uma 

doença nervosa. Tiridates III fez-se batizar e, juntamente com ele, toda a 

sua côrte. O Cristianismo tornou-se a religião oficial. É venerado como 

Apóstolo e Padroeiro da Armênia. 

01/10 - São Romanós, “o Melodista”, 

(Ononástico de nosso Bispo Auxiliar 

Dom Romanós Daowd) 
 

    São Romanós, o “Melodista” (ou “o Hinógrafo”), viveu 

no século V. 

Nasceu em Homs, na Síria, de família não cristã, e se 

converteu posteriormente ao Cristianismo. Mudou-se para 

Constantinopla, onde se tornou sacristão da Igreja de Santa 

Sofia, onde passava noites em oração. 

Ele não era um leitor ou cantor eclesiástico de talento, chegando a 

ser ridicularizado pelo Clero. Em um dia de Natal a Mãe de Deus se 

manifestou a São Romanós em um ícone e lhe concedeu a capacidade de 

conhecer e entender a hinografia. Foi, posteriormente, ordenado Diácono 

e feito professor de música sacra. 

 Até sua morte, ocorrida no ano 556, compôs quase mil hinos 

litúrgicos, muitos dos quais continuam em uso. 
 Que o Senhor, Bom e Supremo Pastor, ilumine nosso Bispo 
Auxiliar Dom Romanós sempre e cada vez mais, bem como o 
conserve e guarde com vida e saúde. PARA MUITOS ANOS DE VIDA, 
SENHOR! 
 

 

Missa da Festa de São Romanós será nesta quarta-feira, 
01/10, às 11:30hs, na Igreja de Nossa Senhora na Rua Basílio Jafet, 
115. 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=123e3ce7f052e34d&attid=0.2&disp=inline&zw

