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Cafarnaum, ponto de partida do ministério de Jesus 

Cristo, ficava às margens do Lago de Genesaré, também chamado 

“Mar da Galiléia”. É aí, entre os pescadores, que Jesus encontra 

seus primeiros colaboradores: Simão (Pedro) e André, Tiago e 

João. Dois pares de irmãos, sinal de que o Reino de Deus é lugar  

de fraternidade. O Senhor escolheu trabalhadores, porque precisava de ação 

mais que de teoria. O Reino de Deus exige muito trabalho e dedicação. 

Os dois primeiros são chamados, os outros dois nem precisam disso. 

Os quatro deixam o trabalho que faziam. Antes trabalhavam para si e a 

família. Agora encontram algo mais importante; isso não significa que 

deixaram a família “ao léu”, mas que encontraram novo sentido para sua 

vida. Os dois últimos deixam o pai, porque agora vão estar a serviço do Pai 

de Jesus. Começa desde já a família universal, reunida em torno do único 

Pai e de seu Filho Jesus Cristo. 

Jesus parte da vida de cada um, dando um novo sentido para o que 

cada um faz. Os quatro eram pescadores. Pois Jesus lhes promete que, de 

agora em diante, eles não vão pescar peixes, mas homens. Em outras 

palavras, Jesus não pede que façamos uma coisa completamente diferente 

daquela que fazemos. Pede que façamos aquilo que já fazemos, agora em 

favor de todos os outros. É através de nossas habilidades que podemos 

contribuir para a construção do Reino de Deus. O importante é deixar de 

lado nossos interesses estreitos e egoístas para pôr a serviço de Jesus, em 

benefício de todos, aquilo que sabemos fazer. 

O que faz Cristo, então? Aproveita tudo o que o povo já possuía, em 

primeiro lugar a casa de oração, lugar de ouvir a Palavra de Deus, meditá-la 

e depois colocá-la em prática. E Jesus anuncia aí a novidade do Reino tão 

esperado por todos. 

Mas o Senhor não fica só no falar, ele parte para a ação. E a 

primeira coisa é descobrir as doenças e enfermidades do povo. Estas não são 

apenas os problemas físicos, mas tudo aquilo que enfraquece ou acaba com 

a vida, dom de Deus, em todos os sentidos, pois Cristo veio trazer a vida 

abundante: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.” 
(São João 10,10) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 1) 
 

Embora a pedra fosse selada pelos judeus/ e os soldados 

guardassem/ teu puríssimo Corpo,/ ressurgiste/ no terceiro dia, 

ó Salvador,/ dando a vida ao mundo./ Por isso,/ as potestades 

celestes a ti, autor da vida, clamaram:/ Glória à tua 

Ressurreição, ó Cristo!/ Glória ao teu Reino!/ Glória à tua 

providência,/ tu que és o Único Misericordioso! (//) 
 
 

من  ظ  ف  حُ  ر  الطاه   ك  د  س  وج   .ن اليهودم   م  لما ُخت   الحجر   ل: إن  باللحن األو

ً العالم   .صها المخل   أيُ  الثالث   في اليوم   مت  ند، قُ الجُ   قواتُ  لذلك   .الحياة مانحا

 المجدُ  .أيها المسـيح ك  ت  لقيام   المجدُ  .الحياة يا واهب   هتفوا إليك   .السماوات

 حدكو   البشر   حب  يا مُ  يرك  لتدب   المجدُ  .ك  لك  مُ ل  
 

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. (...) 
 
 

والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح  رسول األمم العظيم.يا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 
 

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. (//) 
 

يا شفيعة  المسيحيين  غير  الخازية، الوسيط ة  لدي الخالق  غير  المردودة، ال 

أصوات  طلبات نا نحُن الخطأة، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك   تُعرضي عن

صالحة، نحُن الصارخين  إليك  بإيمان، بادري إلى الشفاعة  وأسرعي في 

ميك.  الطلبة، يا والدة  اإلله  المتشفعة  دائماً بمكر  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epístola 
 

   (* do 2o Domingo após Pentecostes) 
 

PROKIMENON: “Venha a nós, Senhor, tua 
misericórdia. Alegrai-vos, 

justos, no Senhor!” 
(Salmo 33, 22.1) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. 

(2, 10-16) 
 

Irmãos, “a glória, a honra e a paz para todo aquele que 

praticar o bem, ao judeu primeiro, depois ao grego. Pois em Deus 

não há distinção de pessoas. Todos que sem a Lei pecaram, sem a 

Lei também perecerão. Os que pecaram na Lei, pela Lei serão 

julgados. Diante de Deus não são justos os que ouvem a Lei, mas 

os que cumprem a Lei. Quando, pois, os pagãos, que não têm Lei, 

cumprem naturalmente os preceitos da Lei, eles mesmos, não tendo 

Lei, são para si a Lei. Com isso mostram que os preceitos da Lei 

estão escritos em seus corações, sendo testemunha sua consciência 

e as sentenças com que mutuamente se acusam ou se defendem. É o 

que se verá no dia em que, segundo meu Evangelho, Deus, por 

Cristo Jesus, julgará as ações secretas dos homens.” 

Evangelho 
   (* 2º de São Mateus) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o 

Evangelista São Mateus. (4, 18-23)                                                                                                

Naquele tempo, “caminhando ao longo do mar da Galiléia, 

Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. 

Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes 

disse: ‘Vinde comigo e eu farei de vós pescadores de homens’. 

Deixando imediatamente as redes, eles o seguiram. Indo mais 

adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e João, 

seu irmão. Juntamente com seu pai Zebedeu, consertavam as redes 

no barco. Jesus os chamou. Eles prontamente deixaram o barco e o 

pai, e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas 

sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda doença 

e enfermidade do povo.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

والببدة  اإللببه  الدائمببة  الطببوبى، البريِببة  مببن كببل   بواجببب  االسببتِهال  حقبباً ن ببب  ُ  

بن   ٍ  م  ن  الشيروبيم، وأرفُع مجداً ب ير  قيبا ن هي أكرُم م  نا، يا م  العيوب  أم  إله 

م. ل د ْت كلمة  هللا ، حقاً إن ك  والدةُ اإلله. إي اك  نعظ    السيرافيم، التي ب ير  فساد  و 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

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

Aleluia! Aleluia! 
 

   24/06 – Natividade de São João 

Batista 
 

São João Batista era filho do Sacerdote 

Zacarias e de Isabel Chamava-se “Batista pelo fato de 

ser um “batizador”. São João veio à luz em idade 

avançada de seus pais, que eram parentes de Jesus. 

Foi ele o Precursor do Messias (Cristo). 

  São Lucas, em seu Evangelho, narra a concepção, o 

nascimento e a pregação de São João Batista, marcando assim 

o advento do Reino de Deus no meio dos homens. 

A Igreja o celebra desde os primeiros séculos do 

Cristianismo. É o único santo cujo nascimento (24/06) e 

martírio (29/08), são evocados em duas solenidades pelos 

cristãos. 
 

 

AVISO 
 

  Próximo Domingo: Festa dos Santos Apóstolos Pedro e 
Paulo. 

 


