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A cena que motivou a parábola contada por Jesus, 

como lemos hoje no Evangelho de São Lucas, se passa 

na casa de um dos chefes dos fariseus que, num dia de 

sábado, convidou Jesus para uma refeição (S. Lucas 14,1).  

 Ele contou a parábola em resposta à exclamação de um dos  

presentes: “Bem-aventurado  aquele  que  cear  no  Reino de Deus!” 

 O Senhor ensina que a participação no banquete do Reino de Deus não 

é mérito pessoal, é dom de Deus.  

O banquete é símbolo do Reino de Deus. A participação nesse 

banquete depende do convite feito por quem preparou e oferece o 

banquete. Os convidados podem, livremente, aceitar ou recusar o 

convite.  

O servo que sai para chamar os convidados para o banquete é 

símbolo de todos os servos de Deus que, por mandato de Deus, 

anunciaram e interpelaram o povo de Deus a participar da festa da 

comunhão com o Senhor.  

Os que se recusam, dando desculpas, é o povo da antiga aliança, 

que resiste a entrar no Reino de Deus revelado na pregação e nos gestos 

de poder de Jesus.  

No entanto, o anfitrião (o próprio Deus) não renuncia à festa. Ele 

abre as portas da sala do banquete àqueles que se sentiam excluídos da 

mesa e do convívio social. É a generosidade do dono da festa que é 

exaltada.  

Jesus, “porta das ovelhas” (S. João 10,9), é quem abre as portas 

da sala do banquete à participação de todos, sem exceção. É por ele que 

se entra no Reino dos Céus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai senão por mim.” (S. João 14,6). 



 
 

 

 

 

 

 

  

Epístola 
                     (*do Domingo dos Antepassados de Cristo) 

Prokimenon: “Bendito é Tu, Senhor, Deus de nossos 

pais.  

       Tu és justo em tudo que nos fizeste!”  
(Salmo 104, 24.1) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. (3, 4-11) 

  Irmãos, “quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então também vós 

vos manifestareis com ele em glória. Mortificai vossos membros terrenos: a 

prostituição, a impureza, a paixão, a concupiscência e a cobiça, que é uma 

espécie de idolatria. Dessas coisas é que provém a cólera de Deus sobre os 

filhos rebeldes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como 

estáveis nestes vícios. Mas agora deixai de lado todas estas coisas: ira, raiva, 

maldade, maledicência e palavras obscenas. Não vos enganeis uns aos 

outros, pois já vos despojastes do homem velho com todas as suas obras, e 

vestistes o novo, que se vai renovando no sentido do verdadeiro 

conhecimento, segundo a imagem de quem o criou. Então não haverá nem 

judeu, nem grego, nem bárbaro nem cita, nem escravo, nem livre, mas 

somente Cristo, que será tudo em todos.” 

Evangelho 

(*do Domingo dos Antepassados de Cristo) 

Leitura do Santo Evangelho, Eegundo o Evangelista São Lucas. 

(14,16-24) 
 

 

Disse o Senhor esta parábola: “Um homem deu um grande banquete 

e convidou muita gente. Na hora do banquete, enviou o seu escravo para 

dizer aos convidados: ‘Vinde! Já está tudo preparado’. Todos sem exceção 

começaram a dar desculpas. O primeiro disse: ‘Comprei um sítio e preciso ir 

vê-lo. Peço-te que me desculpes’. Outro disse: ‘Comprei cinco juntas de 

bois e tenho de experimentá-las. Peço que me desculpes’. Outro disse: 

‘Acabo de me casar e, por isso, não posso ir’. O escravo voltou e comunicou 

tudo ao  seu senhor. Furioso, o dono da casa disse ao escravo: ‘Sai depressa 

pelas praças e ruas da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, cegos e 

coxos’. O escravo lhe disse: ‘Senhor, foi feito o que mandaste e ainda há 

lugar’. O senhor falou para o escravo: ‘Sai pelos caminhos e atalhos e faze 

as pessoas entrar, para que minha casa fique cheia’. Pois eu vos digo: 

Nenhum daqueles homens, que tinham sido convidados, provará do meu 

banquete. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos”.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tropário da Ressurreição (tom 3)  
 

Exultem os seres celestes/ e alegrem-se os terrestres,/ pois o 

Senhor demonstrou o poder do seu braço;/ pisou a morte com a morte, 

tornando-se o Primogênito dos que morreram, livrando-nos do seio do 

inferno/ e dando ao mundo a grande misericórdia.  
 

 

ِئَِووطِ.هِ دِ عزاًِبساعِ َِصنَعَِِالربِ ِألنِ ِ.األرضياتِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ

 العالمِحَِنَِومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ
 

Tropário dos Antepassados de Cristo (tom 2) 
 

 Pela fé justificaste teus antepassados, e, através deles, desposaste a 

Igreja dos gentios. Esses santos se regozijam da glória de ter nascido de 

sua semente o fruto glorioso que te gerou sem semente. Por suas orações, 

ó Cristo Deus, salva nossas almas.  
 

 

 

مَِسبقَتِفَخطبَتِالبيعةَِالتيِمَنِاألمم.ِ ِاآلباَءِالقدَماء.ِوب ه  لقدِزكيَتِباإليمان 

ِالتيِ ِوهي ِحسيب. ِثمٌر ِأينَع م ه  ِزرع  ِمن ِألَن ِبالمجد. ِالقديسوَن فليفتخَر

خلصِنفوَسنا. ِاإللهِ  مِأيهاِالمسيح  ِزرعٍ.ِفبتوسالت ه   ولدتَكِبغير 
 

 

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.  
 

ِ ِيمنحِيا ِكي ِالقدرة. ِالكلي ِإلى ِتشفع ِالقدير ِوالشفيع ِالعظيم. ِاألمم رسول

 للعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظمى.السالمِ
Condaquion Preparatório ao 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.  
 

ِالِ ِوالدةً. ِالد هور. ِالذيِقبَل ِالكلمة. تَل دَ ِل  ِالمغارة. ِتأتيِإلى ِالعذراء. اليوَم

ِمَعِ دي. ِومج   ِسمعت. ِإذا ِالمسكونة  ِأيت ها ِفافرحي. ِبها. ِي نَطق  ِوال ت فَس ر

ناِقبَلِالد هور. عاة.ِالظاهَرِبمشيئت هِطفالًِجديداً.ِوهوِإله  ِوالر   المالئكة 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

ِحقبباًِنغببب    ِ ِبواجببب ِاالسببتئهال  ِالدائمببةَِالطببوبىةِالبريئببةَِمببنِكببل   اإللببه  والببدةِ 

بَنِ ِقياٍسِم  ِمجداًِبغير  َنِالشيروبيمةِوأرفع  ِم  ناةِياَِمنِهيِأكرم  ِإله  العيوب ِأم 

م. ِنعظ   اإلله.ِإي اك  ِوالدةِ  ِفساٍدَِولَدَْتِكلمةَِهللاِةِحقاًِإن ك   السيرافيمةِالتيِبغير 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

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

Aleluia! 

17/12: Santos Daniel, Profeta e os Três Jovens 
 

O Santo Profeta Daniel foi um exilado em Babilônia. 

Com outros jovens de famílias abastadas, foi enviado a uma 

escola preparatória de serviços à corte do rei, onde também 

estavam seus três amigos: Ananias, Azarias e Misael. Os 

jovens  não  mudaram  a fé no Deus único e verdadeiro. Deus  

concedeu a Daniel o dom de visões e sonhos. Em seu livro, no Antigo 

Testamento, Daniel conta a façanha de seus três amigos que se negaram 

a adorar um ídolo de ouro e por isso foram jogados numa fornalha 

ardente. Porém, um anjo do Senhor os preservou intactos. No reinado de 

Dario da Média, Daniel era um dos principais dignitários do reino. Os 

cortesãos pagãos caluniaram Daniel ao rei e, por inveja e pela astúcia, 

fizeram com que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Deus, porém, 

preservou seu profeta intacto. Ele profetizou sobre a vinda do “Filho do 

Homem”, o Messias (Cristo) prometido, Jesus. Morreu muito idoso, com 

cerca de 90 anos, em Suzac (Ekbátana).  
 

 

 

AVISOS: 
 

 

- Próximo domingo (20/12): Domingo da Genealogia e  

comemoração de Santo Inácio de Antioquia  
 

- Missa de Natal: 25/12 (sexta-feira), às 10:30h 

 


