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A santidade não é um artigo de luxo reservado a 

um grupo de privilegiados. É um ideal para o qual 

todos os cristãos devem tender, independentemente de 

sua condição social ou eclesial. Como ninguém é 

excluído, também ninguém pode eximir-se de dar 

resposta a este apelo divino. O importante é ter uma  

visão correta da santidade, para se evitar  esmorecimentos  diante  de 

concepções falsas, e também para não ir atrás de um projeto de 

santidade incompatível com a proposta de Jesus. 

 O Evangelho entende a santidade como a capacidade de 

entregar-se totalmente nas mãos do Pai, de quem tudo se espera e em 

nome de quem se age em favor do semelhante. Neste caso, santidade 

e bem-aventurança identificam-se. 

 A bem-aventurança dos pobres em espírito, dos mansos, dos 

aflitos e dos que têm fome e sede de justiça acontece quando as 

pessoas, nestas condições, contam apenas com o auxílio que vem de 

Deus. Seria inútil contar com as criaturas e esperar delas o socorro. 

 Por outro lado, também os misericordiosos, os puros de 

coração, os construtores de paz e os perseguidos por causa da justiça 

trilham um caminho de santidade. Sem uma profunda adesão a Deus e 

a seu Reino, jamais se disporiam a prestar ao próximo um serviço 

gratuito e desinteressado, e a escolher um projeto de vida em que os 

interesses pessoais passam para um segundo plano. A santidade, neste 

caso, consiste em imitar o modo divino de agir.  



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 8)  
 

 

 

Desceste das alturas, ó Misericordioso/ e aceitaste o 

sepultamento durante três dias/ para livrar-nos dos sofrimentos./ 

Senhor, és nossa vida e nossa ressurreição:/ glória a ti!  
 

 .األيام ذا الثالثة   الدفن   لت  ب  وق   .ننتح  يا م   لو   الع   ن  م   باللحن الثامن: انحدرت  

 لك. المجد   نا يا رب  نا وقيامت  فيا حيات   اآلالم   نا من  ق  عت  لكي ت  

Tropário de Todos os Santos (tom 4) 
 

Ó Cristo Deus, tua Igreja, revestida do sangue de teus 

mártires do mundo inteiro,/ como de linho e de púrpura,/ a ti 

clama, por sua intercessão:/ Tem piedade de teu povo,/ dá a paz ao 

teu rebanho/ e a grande misericórdia a nossas almas. 
 

أيها المسيح اإلله، إن كنيستك متسربلة، بدماء  شهدائك، الذين في كل العالم 

كبرفيرة وأرجوان، وبهم تهتف إليك صارخة: وجه رأفتك لشعبك، وامنح 

 الرحمة العظمى.السالمة لعبيدك وهب لنفوسنا 

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. (...) 
 

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

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.

Condaquion de Todos os Santos (tom 8) 
 

Senhor, Autor da Criação, o universo te oferece os 

mártires revestidos de Deus como primícias da natureza. Por 

suas súplicas, e em consideração à Mãe de Deus, guarda a tua 

Igreja sempre em paz, ó tu que és bondoso. 
 
 

ب  المسكونة. كبواكير  الطبيعة  الشهداء   أيها الرب  البارئ  كلَّ الخليقة. لك  ت ق ر  

ة   الالبسي الالهوت. فبطلبات هم وشفاعة  والدة  اإلله. إحفْظ بالسالمة  التامَّ

زيل  الرحمة  وحدك.   كنيستك. وشعب ك. يا ج 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

   (* do Domingo de Todos os Santos) 

PROKIMENON: “Deus é admirável em seus 

santos. Bendizei a Deus nas 

Igrejas!” 
(Salmo 89. 7 68. 26) 

Leitura da Epístola aos Hebreus. (11,33 -12,2a) 
Irmãos, “pela fé, os santos 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. Deste modo, cercados como estamos de uma tal 

nuvem de testemunhas, joguemos fora todo peso e o pecado que nos assedia. 

Corramos com perseverança para o combate que nos cabe, de olhos fitos no 

autor e consumador da fé, Jesus.” 

Evangelho 
   (* do Domingo de Todos os Santos) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus.(10,32-33, 37-38, 19,27-30) 
Disse o Senhor aos seus discípulos: “Todo aquele que der 

testemunho de mim diante dos outros, também eu darei testemunho dele 

diante de meu Pai que está nos Céus. Mas todo aquele que me negar diante 

dos outros, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos Céus. Quem 

ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o 

filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a 

sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, Pedro tomou a palavra 

e disse: ‘E nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que teremos?’ Jesus 

respondeu: ‘Eu vos asseguro: quando todas as coisas forem renovadas e o 
Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vós que me seguistes 

também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. 

E todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou  irmãs, ou pai, ou mãe, ou 

filhos, ou campos por amor de meu nome, receberá cem vezes mais e 

possuirá a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos e dos 

últimos serão os primeiros.” 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom8) 
      

 11/06 - São Bartolomeu, 

apóstolo. 
 

Nascido em Caná, a 14 quilômetros de Nazaré, 
na Galiléia, também conhecido como Natanael. Uma 
tradição diz que ele trazia consigo o Evangelho 
Herético de Matias, escrito em hebraico, e o perdeu. As 
poucas anotações que restaram da era sub-apostólica 
e  patrística  indicam  que   este   evangelho  judeu  era  

bastante diferente dos evangelhos gregos gentis de Mateus, 
Marcos, Lucas e João, assim como  eram  os  tão chamados 
evangelhos judaico-cristãos heréticos dos Nazarenos, Ebionitas e 
Hebreus, dos quais só restaram fragmentos. Diferentemente dos 
evangelhos gentis, estas tradições consideravam o Espírito Santo 
como a Divina Mãe de Cristo e não adoravam Jesus como uma 
divindade, mas como um irmão mais velho e líder da comunidade 
dos santos de Deus Muitas de suas obras são conhecidas 
através de traduções como O Evangelho de Bartolomeu, 
Pregação de São Bartolomeu no Oásis e a Pregação de Santo 
André e São Bartolomeu. Uma antiga tradição armênia afirma 
que ele foi para a Índia e lá pregou àquele povo a verdade do 
Senhor Jesus segundo o Evangelho de São Mateus. Depois que 
naquela região converteu muitos a Cristo, superando extremas 
dificuldades, passou para a Armênia Maior, onde converteu o rei 
Polímio, a sua esposa e muitos outros homens, em mais de doze 
cidades. Essas conversões, no entanto, provocaram uma enorme 
inveja dos sacerdotes locais, que, por meio do irmão do rei 
Polímio, conseguiram a ordem de tirar a sua pele e depois 
decapitá-lo. 

 

 

 

Não deixem de participar de nossa 

Festa Junina nos dias 13, sábado, a partir das 

14h, e 14, domingo, a partir das 12h, deste 

mês de junho, no pátio de nossa Catedral. 

 

 

 


