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Aprendemos hoje, na leitura do Santo 

Evangelho, que a libertação dos pecados, dentre 

os quais a avareza e a cobiça, é fundamental para 

acedermos a valores superiores; sem essa 

libertação não alcançamos a vida eterna. 

Mas não é fácil libertar-nos do pecado,  

dada a nossa grande fragilidade - devemos estar conscientes dela, para, a 

cada dia, pedirmos perdão ao Senhor, implorarmos a sua misericórdia, e 

estarmos sempre dispostos a recomeçar. O homem moderno tem 

dificuldade em pedir perdão, porque, devido aos seus grandes progressos 

científicos e tecnológicos, se julga autossuficiente; fecha-se em si, faz-se 

medida de si mesmo, tem por bem o que lhe parece bem, se procurar 

qualquer referência fora de si mesmo. Desse modo, bloqueia o caminho 

espiritual, ficando impedido de regressar ao Pai. 

 Aquele “homem de posição”, de que nos fala o evangelista, 

interpelou o Senhor a respeito do caminho para a vida eterna, mas vemos 

que ele estava enredado nas suas riquezas, e, por isso, Jesus o convidou a 

se libertar de suas amarras, ajudando os necessitados, para ter “um tesouro 

no Céu”. O homem em questão não conseguiu dar esse passo; pensava no 

que deixaria, e desprezou as riquezas de seguir Cristo. 

 O mais importante, para os cristãos, não deve ser o que deixamos 

no seguimento do Mestre, e sim Aquele que seguimos. A proposta de Jesus 

consiste em entrar, desde já, no Reino de Deus, e de ter um tesouro nos 

Céus, uma proposta de vida com o Senhor: “Vem e segue-me”. Nesse 

sentido, não podemos permitir que os bens materiais sejam obstáculo para 

ouvirmos o Senhor e segui-lo.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 6) 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável sepulcro/ e 

os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se junto do sepulcro,/ 

procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, subjugaste o inferno,/ sem 

ser molestado por ele/ e encontraste a Virgem, revelando a vida./ Senhor, 

que ressurgiste dos mortos,/ glória a ti! 

لقواِت المالئكية. ظهروا على قبِرَك الموقر. والحراَس صاروا كاألموات. إنَّ ا

ْب منها.  ومريَم وقفْت ِعند القبِر طالبةً جسدََك الطاهر. فسبيَت الجحيَم ولم تجرَّ

 وصادفَت البتوَل مانحاً الحياة. فيا مْن قاَم من بيِن األموات. يا ربُّ المجدُ لك.
Tropário da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4)  

 

Hoje é o prelúdio da bondade divina e o início da pregação da 

salvação da humanidade. Hoje a Virgem é apresentada no Templo de Deus 

e anuncia a todos a vinda de Cristo. Por isso, clamemos a ela em alta voz, 

dizendo: Salve! Tu que és um cumprimento do plano de redenção do 

Criador!  

مةُ مسرةِّ هللا. وابتداُء الكرازةِّ بخالصِّ البشر. قد  اليوَم العذراُء التي هي ُمقد ِّ

  حوهان ظهرت في هيكل هللاِّ عالنية. وسبقت مبشرةً الجميع بالمسيح. فلنهتف  

 .دبيرِّ الخالقبصوٍت عظيًم قائلين. إفرحي يا كماَل ت
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. 

السالم  إلى الكلي القدرة. كي يمنحرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
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. 
 

اليوم الهيكُل الذي للمخلص. الُكِلُي النقاِء العذراُء الخدُر. ذو الثمِن الجزيِل 

 .ِ ِ وهَي الكنُز الطاهُر. لمجِد األلِه إذ تَدخُل بيَت الرب  تُدِخُل نِعمةَ الروحِ اإللهي 

 معها. فلتَُسب ِحها مالئكةُ هللا. إلنها المظلةُ السماوية.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola  
 

     (* do 23o Domingo Após Pentecostes) 
 

 

Prokimenon: “Salva, Senhor, o teu povo e abençoa a tua herança. 

Clamo a ti, Senhor, meu rochedo!”  
 

(Salmo 28, 9.1) 
 

 

 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. (2, 4-10) 
 

Irmãos, “Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos 

amou, e estando nós mortos por nossos pecados, deu-nos vida por Cristo - de graça 

fostes salvos! -  e nos ressuscitou com ele, e nos sentou nos céus em Cristo Jesus. 

Assim, demonstrou pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, 

pela bondade que tem para conosco, em Cristo Jesus. Pois é gratuitamente que 

fostes salvos, mediante a fé. Não é de vós mesmos, é dom de Deus. Não provém 

das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra de Deus, criados em Cristo 

Jesus para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós 

praticássemos.” 

Evangelho 

(*13º de São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Lucas. (18, 18-27) 

Naquele tempo, “um certo homem de posição perguntou a Jesus: ‘Bom 

Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna?’ Jesus lhe respondeu: ‘Por que 

me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. Conheces os mandamentos: 

Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás testemunho falso, 

honra pai e mãe’. Ele disse: ‘Tudo isso eu tenho observado desde a juventude’. 

Ouvindo isso, Jesus lhe disse: ‘Ainda te falta uma coisa: vende tudo que tens, 

distribui o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu; depois vem e segue-me’. 

Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o assim 

triste, Jesus disse: ‘Como é difícil para os que têm riquezas entrar no Reino de 

Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 

entrar no Reino de Deus’. Os que o ouviam disseram: ‘Então, quem pode salvar-

se?’ Ele respondeu: ‘O que é impossível para os homens é possível para Deus.” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

25/11 – Santa Catarina de Alexandria, Megalomártir 
 

A tradição eclesiástica nos fala da nobre Catarina de 

Alexandria, jovem de elevada posição, inteligente, e bela de rosto 

e de alma. O imperador Maximino Daia se apaixonou a tal ponto 

por Catarina, que queria se divorciar de sua esposa para se casar 

com ela. Com a firme rejeição de Catarina, pôs cinquenta filósofos  

para convencê-la de que Cristo não podia ser Deus; mas Catarina, fazendo uso 

da arte retórica, e sobretudo de bons e inspirados conhecimentos filosóficos e 

teológicos, acabou por ganhar para a sua parte aqueles sábios, que, iluminados 

pela graça, aderiram ao Cristianismo. Não conseguindo dobrar a santa a seus 

desejos, Maximino procurou fazê-la triturar pelas rodas de um carro com pontas 

de ferro, que ao contato com o corpo da jovem, dobraram-se como se fossem de 

vime. Levada para fora da cidade, Catarina foi decapitada, e seu corpo foi levado 

por anjos para o Monte Sinai, onde mais tarde um mosteiro foi consagrado a ela.  
 

30/11 – Santo André, Apóstolo, “o primeiro Chamado” 

 (João 1,35-42) 
 

 

CONVITE:  
 

Celebração de São João Damasceno (Onomástico de 

nosso Arcebispo) e Santa Bárbara, Megalomártir 
(antecipada de 04/12) 

 

 

 

Convidamos todos a estarem conosco no próximo 

domingo, dia 1º de dezembro, quando celebraremos, aqui em 

nossa Catedral, na Divina Liturgia a se iniciar às 10:15 h, a festa 

de São João Damasceno (Onomástico de nosso Arcebispo) e da 

grande Mártir Santa Bárbara, Padroeira dos antioquinos. 

Contamos com a presença de todos para esta celebração 

em louvor e ação de graças a Deus pelo dom destes dois grandes 

santos à sua Igreja, pedindo pela vida e ministério Episcopal de 

nosso Arcebispo. 


