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Festa de Santo André, Apóstolo, O “Primeiro-Chamado”  

Festa de São João Damasceno e Santa Bárbara 

(Antecipada de  04/12) 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro de Jesus com seus primeiros 

discípulos é apresentado sob uma luz messiânica.  

Dois discípulos de João Batista, um dos quais 

era André, seguiram o novo Mestre, assim que 

foram informados tratar-se do “Cordeiro de Deus”. 

Encontrando-se com Simão Pedro, André, seu 

irmão, anuncia-lhe ter encontrado o Messias. 

O desejo de conhecer Jesus fez com que os dois primeiros 

discípulos o seguissem e ficassem com ele um dia inteiro. Foram 

movidos por um interesse que ia muito além de constatar as 

condições de vida do novo Mestre. Eles queriam averiguar em que 

sentido ele era o “Cordeiro de Deus”.  

 O diálogo com Jesus serviu para esclarecer sua condição de 

Enviado de Deus, com a tarefa precisa de reconciliar a humanidade 

pecadora com o Pai, eliminando o pecado que impede o ser 

humano de ter acesso a Deus. 

 A libertação do passado continuava a se efetivar no 

presente, por meio do ministério de Jesus. Sua condição de 

“Cordeiro” era claro indício de que a salvação comportaria 

sacrifício e morte. Se quisessem tornar-se discípulos seus, André e 

João deveriam considerar, desde já, este aspecto do discipulado. 

 Convivendo com o Mestre, entenderam tratar-se do 

Messias (Cristo). Por isso é que André, plenamente convicto, foi 

até seu irmão Simão para dar-lhe a noticia: “Nós encontramos o 

Messias”. Movido por esta certeza, Simão não hesitou em começar 

o discipulado, no seguimento do Senhor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 São João Damasceno (tom 3) 

 

Rouxinol, cantor melodioso, instrumento da graça divina: ele é 

Damasceno, o santo justo que trouxe à Igreja de Cristo Deus 

ensinamentos divinos e sábios. Ó hinografo, implora a quem amaste que 

conceda para nós a misericórdia. (...) 
 

 

وا نمتدح  البلبل   ب. كنيسة  المسيح   هلم  يد . الشجيَّ النَّغم  الذي أْطر  الغر  

ه  الحسنة  اإليقاع  الطليَّة. أعني به  يوحنا الدمشقيَّ الكليَّ  ا. بأناشيد  ه  ج  وأبه 

كمة. زعيم  ناظمي التسابيح. الذي كان  مملوءاً حكمةً. إلهيةً وعالميَّة.  الح 
 

 

Tropário de Santa Bárbara, Megalomártir (tom 4) 

Honremos a Santa Mártir Bárbara,/ pois como um pássaro/ 

escapou dos laços do inimigo,/ destruindo-o/ com o auxílio e a defesa da 

Santa Cruz. 

ط مْت ف خاخ  الع دو. ون جْت منها  م  القديسة  ب ربارة  الك لي  ة  الوقار. ألنها ح  ل ن كر  

ه. كالع صفور. بمعونة   الح   الصليب  وس 
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. (...) 
 

ع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح رسول األمم العظيم. والشفييا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
Condaquion Preparatório ao Natal (tom 3) 

 

Hoje a Virgem vem 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. (//) 
 

ت ل د  الكلمة. الذي قبل  الد هور. والدةً. ال  اليوم  العذراء. تأتي إلى المغارة. ل 

دي. مع   ت ف سَّر وال ي نط ق  بها. فافرحي. أيت ها المسكونة  إذا سمعت. ومج  

نا قبل  الد هور. عاة. الظاهر  بمشيئت ه طفالً جديداً. وهو إله   المالئكة  والر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
   (* de São João Damasceno e Santa Bárbara) 

Prokimenon:   “Deus é admirável em seus 
santos. 

   Bendizei a Deus nas 

igrejas!” 
 (Salmos 68, 26.35) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. 

(3, 23 - 4,5) 
 

Irmãos, “antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sob a Lei, 

à espera da fé que havia de revelar-se. De sorte que a Lei foi nosso 

pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, 

chegada a fé, já não dependemos de pedagogo. Todos vós, pois, sois 

filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, que fostes 

batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem 

grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós 

sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois 

verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a 

promessa. Explico-me: enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do 

escravo, ainda que seja senhor de tudo. É que está sob tutores e 

administradores, até o tempo determinado pelo pai. Assim, também nós, 

quando menores, estávamos escravizados na servidão dos elementos do 

mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 

Filho, que nasceu de uma mulher e foi submetido à Lei, para resgatar os 

que estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a adoção”. 

Evangelho 
(* das Matinas de Santo André) 

 

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 gente”. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

    04/12 - São João Damasceno 
São João nasceu em Damasco (daí ser chamado 

“Damasceno”), na segunda metade do século VII, de 

família cristã. Muito instruído em Filosofia, tornou-se 

monge no mosteiro de São Sabas, perto deJerusalém, e 

foi honrado com  o Sacerdócio. Escreveu muitas obras de 

Teologia, em particular contra os iconoclastas. Morreu 

em meados do século VIII. 
 

Onomástico de nosso Metropolita, Dom 

Damaskinos Mansour 

04/12 - Santa Bárbara, Virgem e 

Mártir 

Bela e inteligente, ao se converter ao Cristianismo, 

Santa Bárbara foi levada pelo próprio pai às 

autoridades, que a mandaram torturar, sendo morta, ao 

final, pelo pai, que sofreu morte no mesmo dia, atingido 

por um raio. Sofreu o martírio no ano 306. 
 

Festa Onomástica do Arcebispo 

Ao celebrar a memória de São João 
Damasceno, rogamos a Deus por nosso Arcebispo, 

Dom Damaskinos Mansour, por ser seu 

onomástico (dia do santo padroeiro). 

Que o Senhor Deus lhe conceda muitos anos 

de vida, com saúde e paz, à frente de nossa 
Arquidiocese. 

 

Bispos Visitantes 
 

Por ocasião da Festa de São João Damasceno e 

Santa Bárbara, juntamente com o onomástico do 
Metropolita, temos a honra de receber a visita de Sua 
Eminência Dom Ghattas Hazim (Arcebispo de 
Bagdá, Kuwait e dependências) e Sua Excelência 
Dom Constantino Kayal (Abade do Mosteiro 
Patriarcal de Santo Elias no Líbano).  

Nossas boas vindas, e que sua estada conosco 

seja repleta de alegria. 

 


