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Já os primeiros cristãos usavam imagens nos lugares de culto, nos cemitérios e nas catacumbas. As 

primeiras imagens eram inspiradas em textos bíblicos (cordeiro, Bom Pastor, pomba, peixe, âncora...).  

O culto aos ícones (imagens pintadas) foi se ampliando na Igreja, principalmente no Oriente, todavia, no 

início do século VIII, acendeu-se uma controvérsia sobre os mesmos, que durou mais de um século. A luta foi 

aberta pelo imperador Leão III, o Isáurico (717-741).  

Em 726 Leão III investiu contra as imagens com palavras e gestos violentos. Procurou o apoio do Patriarca Germano 

de Constantinopla, que lhe resistiu. Em 730, Leão III depôs o Patriarca e conseguiu a eleição de Anastásio, iconoclasta. Este 

logo publicou um edito contra as santas imagens; Padres, monges e monjas foram decapitados e mutilados. O filho de Leão III, 

Constantino V Coprônimo, subiu ao trono em 741. Queria convocar um Concílio para decidir a questão; antes, porém, 

escreveu um tratado de índole iconoclasta. 

Constantino V morreu em 775. Seu filho Leão IV mostrou-se mais tolerante que seu pai, mas não revogou os decretos 

anteriores. Faleceu em 780, sucedendo-lhe a Imperatriz Irene, como regente do filho Constantino VI. Irene era piedosa. 

Permitiu logo o culto dos ícones e, a conselho dos Patriarcas Paulo e Tarásio de Constantinopla, convocou um Concílio 

Ecumênico, que se reuniu em 787, em Nicéia.  

Em Nicéia, a intercessão dos santos e o título “Mãe de Deus” dado a Nossa Senhora, foram reabilitados. Os 

conciliares declaram, apoiados na Tradição, que às imagens de Cristo, da Virgem Maria, dos anjos e dos Santos convém uma 

veneração honorífica com lamparinas e incenso, pois essa veneração recai sobre o protótipo (ou a pessoa representada); ao 

contrário, a verdadeira adoração compete somente a Deus. O Imperador Leão V, em 815 renovou o iconoclasmo, atribuindo ao 

culto das imagens as desgraças do Império na guerra contra os sarracenos. Os decretos de 754 foram postos de novo em vigor. 

Paralelamente à primeira fase do iconoclasmo, depois de três imperadores heterodoxos, surgiu uma mulher, a Imperatriz viúva 

Teodora, como regente de seu filho menor Miguel III; Teodora sempre fôra adepta da Fé Ortodoxa; conseguiu que um Sínodo 

em Constantinopla (843) reabilitasse o culto das mesmas. Para a perpétua recordação deste feito, os ortodoxos introduziram no 

calendário a grande Festa da Ortodoxia, que todos os anos, no Primeiro Domingo da Quaresma, comemora esta vitória e todas 

as demais vitórias levadas sobre heresia iconoclasta na Igreja.  
  

Tropário da Ressurreição (tom 4)   
                                                 

As discípulas do Senhor/ aprenderam do Anjo/ a anunciar a jubilosa Ressurreição. Abandonando a condenação dos 

nossos antepassados,/ se dirigiram orgulhosas aos apóstolos, dizendo:/ A morte já é cativa/ e o Cristo Deus já ressuscitou,/ 

dando ao mundo a grande misericórdia. (//) 

 الُرسـل   وخاطبن   .الجد ية القضية   وطرحن   .الب هج القيامة   كرز   المالك   من   تعلمن   .الرب تلميذات   إن   باللحن الرابع:

. الرحمة   العالم   منح  . واإلله المسيحُ  وقام   الموتُ  ُسبي   .وقائالت ُمفتخرات    العظمى 
 

Tropário do Domingo da Ortodoxia (tom 2) 
  

Veneramos teu Santo Ícone, ó Bondoso, implorando o perdão de nossas culpas, ó Cristo Deus; pois por tua própria 

vontade, quiseste subir corporalmente à Cruz, para salvar da escravidão do inimigo aqueles que formaste. Por isso, dando-te 

graças, clamamos: Causaste a todos grande alegria, ó nosso Salvador, quando vieste para salvar o mundo. 

لصورت ك  الطاهرة  نسجدُ أيها المسيُح إلُهنا ألن ك بمشيئت ك  ُسررت  أن تصعد  بالجسد على الصليب  لتنجي  الذين  خلقت  من 

نا إذ أتيت  لتخلص  العالم. عبودية  العدو. لذلك  نهتُف إليك  بشكر: لقد امتأل الكل    فرحاً يا مخلص 
 

Tropário dos Santos Quarenta Mártires de Sebaste (tom 1) 
 

  Juntos, honremos os santos companheiros unidos pela fé, os nobres combatentes do Mestre de todos. Foram 

divinamente convocados por Cristo, passando pelo fogo e pela água. Foram, por isso, levados ao lugar de refrigério, onde 

rogam por aqueles que clamam: “Glória Àquele que vos fortaleceu! Glória Àquele que vos coroou! Glória Àquele que vos fez 

admiráveis, ó Santos Quarenta Mártires. 
  

Tropário do 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.  
 يمنح السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى. يا رسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي

 



Condáquion da Quaresma (tom 8)  
  

Eu sou teu servo, ó Mãe de Deus. A ti canto um hino de triunfo, ó Combatente Defensora! Te dou graças, ó libertadora 

dos pesares! E como tens um poder invencível, livra-me de todas as desventuras, para que possa clamar-te: Salve, ó Mãe 

Sempre Virgem! (//)    
الشدائد، ولكن بما أن  إني أنا عبدك يا والدة اإلله، أكتب لك رايات الغلبة يا جندية محامية، وأقدم لك الشكر كمنقذة من

 لك العزة التي ال تحارب، اعتقيني من صنوف الشدائد، حتى أهتف إليك: افرحي يا عروس ال عريس لها.
 

E P Í S T O L A 
                                                                             (* do Domingo da Orotdoxia) 

Prokimenon: “Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, 

pois és justo  em tudo que nos fizeste!” 
  

(Esdras 7,27 / Apocalipse 19,2) 
 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (11, 24-26.32-40) 
  

 

Irmãos,  “pela  fé Moisés, chegando já  à maturidade, recusou passar por filho da filha do Faraó, preferindo sofrer 

maus tratos com o povo de Deus a desfrutar das vantagens passageiras do pecado, considerando maior riqueza do que os 

tesouros do Egito a humilhação de Cristo, pois punha os olhos na recompensa. Que mais direi? Pois me faltaria tempo para 

falar de Gedeão, de Barac, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, 

exerceram a justiça, alcançaram as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao 

fio da espada, triunfaram de enfermidades, fizeram-se fortes na guerra e puseram em debandada os acampamentos 

estrangeiros. As mães receberam vivos os filhos mortos. Outros foram submetidos a torturas, recusando a libertação, para 

obterem uma ressurreição melhor. Outros suportaram escárnio e açoites, e ainda cárceres e cadeias. Foram apedrejados, 

torturados, serrados, morreram a fio de espada, andaram errantes, cobertos com peles de ovelha e de cabra, necessitados, 

atribulados, maltratados. Eles, de quem o mundo não era digno, andaram perdidos nos desertos e montes, nas cavernas e covas 

da terra. Mas todos eles, embora recomendáveis por sua fé, não alcançaram a promessa, porque Deus providenciara a nosso 

respeito algo melhor, para que, sem nós, eles não chegassem à perfeição.” 
 

E V A N G E L H O 
          (*do Domingo da Ortodoxia) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São João. (1, 43-51) 

Naquele tempo, “Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: ‘Segue-me’. Filipe era de Betsaida, cidade de André 

e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: ‘Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na Lei, e os Profetas: Jesus, 

filho de José, de Nazaré’. Natanael perguntou: ‘De Nazaré pode sair alguma coisa boa?’ Filipe respondeu: ‘Vem e vê’. Jesus 

viu Natanael que vinha e comentou: ‘Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há maldade’. Natanael perguntou: ‘De 

onde me conheces?’ Jesus respondeu:  ‘Antes  de  Filipe te  chamar,  eu  te vi quando estavas debaixo da figueira’. Natanael 

disse: ‘Rabi, tu és o Filho de Deus, és  o  rei de  Israel’.  Jesus  lhe  respondeu:  ‘Tu crês  porque eu disse que  te vi debaixo da 

figueira? Verás coisas maiores do que esta’. E acrescentou: ‘Em verdade, em verdade eu vos digo: vereis o céu aberto e os 

anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.” 
  

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 * na Quaresma, no lugar de “É justo, em verdade, glorificar-te...”, canta-se: 

 

Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação: a hierarquia dos anjos e o gênero humano. Ó templo santificado, 

paraíso espiritual e orgulho das virgens, no qual Deus encarnou-se, tornando-se criança, sendo nosso Deus antes dos séculos. 

Porque fez de teu seio trono e o teu ventre mais vasto que os céus. Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação e glorifica-

te. 
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09/03 – Santos Quarenta Mártires de Sebaste . 
 

 

Em 330 DC, o Imperador Licinius ordenou a cada cristão da Capadócia a renunciar a fé. 

Isto reverteu a política de tolerância do seu cunhado Constantino, introduzida em 313. O 

governador da Armênia, Agricolaus, publicou um decreto para o seu exército, mas 40 soldados 

da 12a Legião, recusaram a obedecer. Quando a persuasão, promessas e torturas não 

conseguiram mudar a fé dos 40 homens de várias nacionalidades, mas com uma só fé, Agricolaus  

elaborou um plano para fazer com que eles cedessem. Perto da cidade de Sebaste (Sivas-Turquia) existe 

um lago gelado. Ele ordenou aos 40 cristãos para se despirem e deitarem no lago gelado. Na borda do lago 

ele colocou uma gigantesca bacia de água no fogo, mantendo-a aquecida e continuamente tentando os 

cristãos a abandonar o tormento no gelo. Um soldado cedeu e pulou na água. O intenso contraste entre o 

frio e a água quente, o matou. Outro soldado vendo a fé dos outros 39 se despiu e juntou-se a eles 

aceitando, assim, a ser o 40o. No dia, quase todos estavam mortos, exceto um rapaz de nome Melito. Sua 

corajosa mãe carregou seu corpo e ele veio a falecer em seus braços e ela então o colocou ao lado dos 

outros. 
 

 

 

Próximo domingo: São Gregório Palamás 
 

Quaresma 
 
 

Akathistos  (Louvores à Virgem) e Espiritualidade da Quaresma (Palestras) 
 
 

            As sextas-feiras da Quaresma são dedicadas à Mãe de Deus, Nossa Senhora, razão pela qual 

realizaremos nas mesmas (14,21,28 de março e 04 de abril) o Ofício Litúrgico  do  Akathistos ou  

“Madih”  (Louvores à Virgem), às 20h nas quatro primeiras sextas-feiras, e às 19:30h na última 

sexta. Ao fim do Ofício do Akathistos, nas quatro primeiras sextas-feiras, será feita uma breve 

meditação, por nossos Padres, sobre temas ligados à espiritualidade ortodoxa neste tempo litúrgico. 

Contamos com a presença de todos os fiéis. 

 


