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L e i t u r a  D o m i n i c a l 
 Nº  220/ 2015                                                                                                          Domingo, 30/08/2015 

13º Domingo após Pentecostes 

Domingo 13º do Evangelho de São Mateus 

Pós-Festa da Decapitação de São João Batista 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trecho do Santo Evangelho que lemos hoje, 

Jesus Cristo, servindo-se de uma parábola, fez uma 

releitura de toda a história do povo judeu, detectando 

nela um filão de infidelidade, contraposto à 

fidelidade de Deus. Os adversários de Jesus  

inseriam-se perfeitamente nesta história de infidelidade. 

O Senhor interpretou sua presença no meio do povo como 

a última intervenção de Deus visando a sua conversão. Antes 

dEle muitos profetas foram enviados, em vão, ao povo, na 

tentativa de fazê-lo produzir frutos de direito e justiça. 

 Dada a insistência em manter-se fechado ao apelo de Deus, 

quem fôra o povo predileto seria rejeitado e substituído por outro, 

do qual se poderia esperar frutos. O fato de a liderança religiosa de  

então, e, por influência desta, uma grande parcela do povo ter 

desprezado o Senhor não invalidaria os desígnios de Deus. “A 

pedra que os construtores rejeitaram” – o Filho de Deus – haveria 

de coroar o edifício a ser erguido – o novo povo de Deus -, 

formado por quem adere ao Evangelho do Reino, anunciado por 

Cristo.  

 Por mais persistentes que sejam, o pecado e a maldade 

humanos jamais poderiam frustrar o desejo de salvação divina para 

a humanidade. Se aquele povo insistiu na infidelidade, haveria 

quem acolhesse o apelo de Deus e produziria os frutos esperados 

por Ele.  



 
 

 

 

 

  

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. (//) 

 .الب هج القيامة   كرز   المالك   من   تعلمن   .الرب تلميذات   باللحن الرابع:إن  

 الموتُ  بي  سُ  .وقائالت ُمفتخرات   الُرسـل   وخاطبن   .الجد ية القضية   وطرحن  

. الرحمة   العالم   منح  .واإلله المسيحُ  وقام    العظمى 
Tropário de São João Batista, o Precursor – Decapitação 

(tom 2) 
 
 

 A memória do justo é digna de louvor. Mas para ti, ó Precursor, 

basta o testemunho do Senhor, pois te manifestaste o mais venerável dos 

profetas, tu que foste digno de batizar nas águas do Jordão Aquele que eles 

haviam anunciado. Lutaste também pela verdade e, com júbilo, anunciaste 

aos cativos do hades a manifestação do Deus Encarnado que tira o pecado 

do mundo, concedendo-nos a grande misericórdia. 

ب. ألن ك   يق  بالمديح. أما أنت  أيها السابُق فت كفيك  ش هادةُ الر  ت ذكاُر الصد  

د  في المجاري  ظ ه رت  بالحقيق ة  أشرف  من كل   األنبياء. إذ قد استأه لت  أن تُع م  

. ومن ث م  إذ جاه دت  عن  الحق  مسروراً. ب ش رت   زوا به  اللذين  في من ك ر 

الجحيم  باإلله  الظاهر  بالجس د. الراف ع  خطيئ ة  العالم. والمان ح  إيانا الرحمة  

 العُظمى.
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. 

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

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
Condaquion da Natividade da Mãe de Deus (tom 4) 

 
 

 Joaquim e Ana ficaram livres do opróbrio da esterilidade, e Adão 

e Eva foram libertos da corrupção da morte, por teu santo nascimento, ó 

Virgem Pura. Teu povo, salvo da escravidão do pecado, te festeja, 

exclamando: A estéril dá à luz a Mãe de Deus, que alimenta nossa vida.  
 

ك  كإن يوا ن ة  من عار  العُْقر  أطل قا، وآدم  وحواء  من فساد  الموت  بمول د  يم  وح 

ة  الزالت،  المقدس  يا طاهرةُ أُعت قا، فلهُ يُعي  دُ شعبُك  إذ قد تخل ص  من وصم 

 العاق ُر ت ل دُ والدة  اإلله الُمغذية  حيات نا. ،صارخاً نحوك  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola  
 )* do 13º Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: “Quão numerosas são tuas 

obras, Senhor! Fizeste-as 

todas com sabedoria. 

Bendize, ó minha alma, ao 

Senhor.” 
(Salmo 104, 24.1) 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(16, 13-24) 

Irmãos, “vigiai, permanecei firmes na fé, andai como homens, 

mostrai-vos fortes. Tudo entre vós se faça com caridade. Um pedido vou 

fazer, irmãos: conheceis a família de Estéfanas; são as primícias da Acaia e 

se consagraram ao serviço dos santos. Mostrai-vos atenciosos com eles e 

com todos que, como eles, trabalham e se afadigam. Alegrei-me com a 

chegada de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram vossa 

ausência. Trouxeram a tranqüilidade a meu espírito e ao vosso. Ficai-lhes, 

pois, reconhecidos. As igrejas da Ásia vos saúdam. Também vos enviam 

muitas saudações no Senhor, Áqüila e Priscila, com a igreja de sua casa. 

Saúdam-vos todos os irmãos. Saudai-vos mutuamente com o ósculo santo. A 

saudação é de minha mão, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja 

anátema. Marán athá. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu 

vos amo a todos, em Cristo Jesus. Amém. “ 
 

Evangelho 
 

                                                      (* 13º de São Mateus) 
 

 

  Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (21, 33-42) 
 

Disse o Senhor esta parábola: “Havia um pai de família que plantou 

uma vinha, cercou-a com uma sebe, escavou um tanque para esmagar as 

uvas, construiu uma torre e arrendou tudo a uns lavradores. Depois viajou 

para o exterior. Quando chegou o tempo da safra, mandou os escravos 

receberem dos lavradores sua parte dos frutos. Os lavradores, porém, 

agarraram os escravos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o 

terceiro. Novamente enviou outros escravos, em maior número do que os 

primeiros, e lhes fizeram o mesmo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, 

pensando: ‘Eles vão  respeitar o  meu filho’. Mas, ao verem o filho, os 

lavradores disseram entre si: ‘Este é  o herdeiro! Vamos matá-lo e tomemos 

a sua herança’. Eles pegaram o filho do patrão, arrastaram-no para fora da 

vinha e o mataram. Pois bem: quando vier o dono da vinha, o que fará com 

os lavradores?’ Eles responderam: ‘Fará perecer de morte horrível os 

malfeitores e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe dêem os frutos a 

seu tempo’. Então Jesus lhes disse: ‘Nunca lestes nas Escrituras: A pedra 

rejeitada pelos construtores é que se tornou a pedra principal. Foi obra do 

Senhor, digna de admiração para nossos olhos?” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus... 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

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

Aleluia! 

29/08 - Decapitação de São João Batista 
Depois de celebrar a 24 de junho o nascimento de São 

João Batista na terra, a Santa Igreja honra o seu nascimento no 

Céu. Depois de Nosso Senhor e da Virgem Santíssima, São João 

Batista é o único santo cujos nascimento e morte se  festejam.  

João, o Precursor, que vivera 30 anos no deserto, teve a coragem de 

repreender Herodes abertamente por se haver unido ilegitimamente com 

Herodias, esposa de seu irmão Filipe, ainda vivo. Herodias constrangeu o rei 

Herodes a prendê-lo e aproveitou-se dum incidente inesperado para obter 

por intermédio de sua filha Salomé a decapitação do santo que repreendia 

seu criminoso procedimento. São João pôs remate à sua missão de 

Precursor, unindo aos testemunhos que de Cristo já dera no seu nascimento, 

pregação e Batismo, mais este, o testemunho do seu sangue. A 

comemoração de hoje remonta à dedicação de uma cripta em Sebaste, 

Samaria, onde sua cabeça já havia sendo venerada desde meados do século 

IV. A devoção mais tarde se estendeu a Jerusalém, tanto nas Igrejas do 

Oriente como do Ocidente, com o título da Decapitação de São João Batista. 

30/08 – Santo Alexandre, Patriarca de Constantinopla 

Alexandre [325-340] foi Bispo vigário durante o tempo de 

São Metrófanes [4 de junho], o primeiro Patriarca de 

Constantinopla. Por causa da idade avançada do Patriarca, 

Alexandre o substituiu no Primeiro Concílio Ecumênico, 

realizado em Nicéia em 325. 

 Depois de sua morte, São Metrófanes deixou instruções  

para que Alexandre fosse eleito para o trono episcopal de Constantinopla. O 

Santo Patriarca Alexandre teve de proteger a fé e seu rebanho do ataque dos 

arianos e dos pagãos. São Constantino, o Grande, enganado pela falsa 

conversão do heresiarca ao Credo de Niceia, permitiu seu retorno do exílio e 

ordenou que o Bispo Alexandre lhe recebesse. Ário foi punido, no entanto, 

através das orações de Santo Alexandre, que pediu a Deus que o herege não 

entrasse em comunhão com a Igreja. Mas no dia de sua chegada para entrar 

em comunhão com a Igreja e cercado do povo atraído por sua presença, 

Ário, que havia deixado de cuidar de uma doença, passou mal perto do 

Fórum e começou a evacuar. A hemorragia que se seguiu não estancou até 

que perdesse a vida em seu próprio sangue e sujeira, tal como Judas. Sua 

Santidade, o Patriarca Alexandre, morreu em 340 aos 98 anos de idade. 


