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  Podemos dividir a mensagem do texto do 

Evangelho que lemos hoje em duas partes: a questão sobre a 

vida eterna, e a questão sobre o próximo. 

Tomado no seu conjunto, o texto é uma discussão 

sobre o modo de proceder em conformidade com a Lei  de 

Moisés, ou  mais ainda nesse caso específico: como proceder 

quando dois mandamentos estão em conflito: o mandamento 

do amor ao próximo e o preceito sobre a pureza religiosa.  

 À pergunta do legista sobre o que fazer para herdar a vida eterna, 

Jesus responde com outra pergunta, exigindo o engajamento do seu 

interlocutor na interpretação da Lei. Na sua resposta o legista une dois 

mandamentos fundamentais da lei: amor a Deus e amor ao próximo. Jesus 

ensina que o amor é o caminha para herdar a vida eterna: “Um novo 

mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei, que 

também vós vos ameis uns aos outros.” (João 13, 34) 

 À segunda pergunta do doutor da lei, Jesus responde com a parábola 

do bom samaritano, para ensinar que o amor e a misericórdia têm absoluta 

precedência. Ao apresentar um samaritano (membro de um povo 

considerado herético e que era desprezado pelos religiosos judeus) que não 

teme ser visto como “impuro” por tocar num ferido nem correr riscos em 

território hostil, o Senhor deixa claro que é da compaixão e da misericórdia 

que derivam as mais autênticas expressões de solidariedade, capazes de 

conduzir à vida eterna. 

 Ajudando o que estava à beira do caminho quase morto, o 

samaritano obedece e cumpre os mandamentos divinos. O mandamento do 

amor ao próximo exige o sentimento e a prática da compaixão. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 َ.الموتَبصليبكَ َحطمتَ  َ.الطيبَالتَ حامَ َوحَ نَ َلتَ وحوَ َ.وسالفرد ََللص  

َي ََكَ سل َرَ َأمرتَ  َق ََبأنكَ َ.زواكرَ أن َالمسيحَ َمـتَ قد َالعال َمان ََ.اإللهَأيها ً َالرحمة ََمَ حا

 .العظمى

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo Apóstolo. 

(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. (...) 

 

َ َكيَيمنحَالسالمَيا َإلىَالكليَالقدرة. َوالشفيعَالقديرَتشفع َالعظيم. رسولَاألمم

 للعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.
 

Condaquion da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 O puríssimo templo do Salvador, a Virgem, o preciosíssimo 

tálamo, o sagrado tesouro da glória de Deus, é apresentada hoje na Casa 

do Senhor, introduzindo consigo a graça do Espírito Divino. Os anjos de 

Deus a louvam, clamando: Esta é o tabernáculo celeste.  
 

َ َوهي  َالجزيل  َذوَالثمن  . َالخدر  َالعذراء  َالنقاء  َالك ل ي  َالذيَللمخلص. َالهيكل  اليوم

َالط َمعها.َالكنز  َاإللهي   َالروح  َن عمة  ل  َت دخ  . َالرب   َبيت  َت دخل  َإذ َاألله  َلمجد  . اهر 

السماوية. هللا.َإلنهاَالمظلةَ  ب  حهاَمالئكةَ   فلت س 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
    (* 24º Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: “O Senhor dará poder a seu povo. Dai ao Senhor, ó filhos de Deus, glória e poder !” 
 

(Salmo 29, 11.1) 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. (2, 14-22) 

“Irmãos, Cristo é a nossa paz, ele que, de dois, fez um só povo, 

derrubando o muro de separação, a inimizade, em sua própria carne; anulando a 

Lei dos mandamentos expressa em decretos, para fazer, em si mesmo, dos dois, 

um só homem novo; estabelecendo a paz e reconciliando ambos com Deus num 

só corpo, pela cruz; matando em si mesmo a inimizade. Veio para anunciar a 

paz a vós, que estáveis longe, e também àqueles que estavam perto. Porquanto é 

por ele que nós, judeus e pagãos, temos acesso junto ao Pai num mesmo 

Espírito. Assim já não sois estrangeiros e hóspedes, mas concidadãos dos santos 

e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 

profetas, tendo por pedra principal o próprio Cristo Jesus. É nele que todo 

edifício, harmonicamente disposto, se une e cresce até formar um templo santo 

no Senhor; nele vós também sois integrados na construção, para vos tornardes 

morada de Deus no Espírito.” 

Evangelho 
 

(* Domingo 8º do Evangelho São Lucas) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. 

(10, 25-37) 
 

                         

Naquele tempo, "levantou-se um doutor da Lei e, para testar Jesus, 

perguntou: ‘Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?’ Jesus lhe 

respondeu: ‘O que está escrito na Lei? Como é que tu lês?’ Ele respondeu: 

‘Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as 

forças e com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo’ . Jesus, então, lhe 

disse: ‘Respondeste bem. Faze isso e viverás’.  Mas, querendo justificar-se, 

perguntou a Jesus: ‘E quem é o meu próximo?’ Jesus respondeu: ‘Um homem 

descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, 

depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase 

morto.  Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, 

desviou-se dele. Do mesmo  modo um levita,  passando  por  aquele  lugar,  

também  o  viu  e  passou adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, 

chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, tratou das 

feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria 

montaria, conduziu-o à pensão e  adiante. Mas um samaritano, que estava de 

viagem, chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, 

tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o em cima 

da própria montaria, conduziu-o à pensão e  cuidou  dele. Pela manhã, tirando 

duas moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse-lhe: ‘Cuida dele e o que 

gastares a mais, na volta te pagarei’. Na tua opinião, quem destes três se tornou 

o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes?’ Ele respondeu: ‘Aquele 

que teve pena dele’. Então Jesus lhe disse: ‘Vai e faze tu o mesmo!”  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pois nós te glorificamos.  

Kinonikon (Hino da Comunhão)  
 

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

Aleluia! Aleluia 
 

 

16/11 - São Mateus, Apóstolo e Evangelista 
 

São Mateus foi dos doze apóstolos de Jesus Cristo, e 

escritor do primeiro Evangelho. Seu nome original era Levi, 

filho de Alfeu, e foi chamado por Jesus junto ao mar da 

Galiléia, em Cafarnaum, quando trabalhava como  publicano,  

ou  seja, cobrador de  impostos, uma  classe muito odiada na  

época de Jesus, por cobrarem encargos dos judeus para serem  entregues  

às  autoridades romanas. A sua presença no grupo  de  apóstolos indicava 

que Jesus buscava a salvação de todos, independente de origem, 

trajetória, família, etc. Pela tradição sabe-se que, após Pentecostes (a 

descida do Espírito Santo), São Mateus pregou o Evangelho na Judéia, 

Pérsia e Etiópia, onde foi martirizado. Seu símbolo, como evangelista, é 

um anjo. 

 21/11 - Apresentação da Mãe de Deus no Templo 
 

 

A Apresentação de Nossa Senhora no Templo é 

apresentada com riqueza de detalhes por escritos muito 

antigos. Segundo esses escritos, a apresentação da Virgem 

no Templo foi solene e, tanto no momento da sua oferta, 

como durante o tempo de sua permanência no Templo, 

verificaram-se fatos prodigiosos. 

Na realidade, a apresentação da Mãe de Deus deve ter sido 

modesta e ao mesmo tempo gloriosa. Foi, de fato, através deste serviço 

ao Senhor no Templo que a Mãe de Deus preparou seu corpo, e 

sobretudo sua alma, para receber o Filho de Deus, realizando em si 

mesma a palavra de Cristo: “Mais felizes são os que ouvem a palavra de 

Deus e a põem em prática.” (Lucas 11, 28). 


