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Quarto Domingo da Quaresma 

Comemoração de São João Clímaco 
   

A luta de Jesus contra a incredulidade de seus contemporâneos foi incessante. Até mesmo os 

discípulos, chamados para estar com Ele e compartilhar sua missão, davam mostras de possuir uma fé 

demasiado superficial. Sem falar dos adversários, sempre atentos para colhê-lo em alguma falha. O 

Evangelho que lemos hoje faz referência à  irritação  de  Jesus  diante  da  falta de fé dos que chamou de  

"raça incrédula". Ele se perguntava até quando seria capaz de suportá-los! Não seria impertinente incluir os discípulos e o pai 

do menino nessa categoria. Talvez tivessem Jesus na categoria de um mago ambulante, operador de milagres, e gostavam de 

vê-lo atuando.  

A fé em Jesus, porém, consistia em reconhecê-lo como o instrumento escolhido por Deus para realizar seus prodígios 

em benefício da humanidade e, assim, implantar o Reino de Deus na história humana. O cristão sabe que o poder miraculoso 

de Jesus foi-lhe dado pelo Pai para reconduzir a humanidade para junto dEle.  

O Mestre não era um milagreiro qualquer. Antes, seus milagres comportavam responsabilidade para quem deles se 

beneficiava. Somente quem entendia assim estava em condições de recebê-los. Por isso o pai do menino só foi atendido 

quando mostrou ter fé verdadeira em Jesus. 

Finalmente, Jesus declara que o mal só pode ser derrotado por meio de uma fé firme unida a uma constante oração. Mas 

a fé e a oração não são fórmulas mágicas que solucionam os problemas sem mais nem menos. A fé é convicção, adesão e 

compromisso com a pessoa de Jesus e com sua missão. A oração é o meio por excelência para fortalecer a fé e avivar o 

compromisso. Sem oração a fé e o compromisso se debilitam. 
 
 
 
 

 

Tropário da Ressurreição (tom 7) 
Com tua Cruz destruíste a morte/ e abriste o paraíso ao ladrão,/ transformaste o choro das portadoras de aromas/ e 

ordenaste aos teus Apóstolos pregarem/ que tu/ ressuscitaste, ó Cristo Deus,/ dando ao mundo/ a grande misericórdia. (//) 
 

ََوفتحتَ َ.الموتَبصليبكَ َحطمتَ  َمـتَ قدَق ََبأنكَ َ.زواكرَ أنَي ََكَ سل َرَ َأمرتَ َ.الطيبَالتَ حامَ َوحَ ن َلتَ وحوَ َ.وسالفرد ََللص  

 .العظمىَالرحمة ََمَ حاًَالعال َمان ََ.اإللهَأيهاَالمسيحَ 
 

Tropário de São João Clímaco (tom 8) 

Pela abundância de tuas lágrimas o deserto estéril tornou-se fértil, e por tua profunda contrição, tuas obras produziram o 

cêntuplo. Te tornaste, assim, para o mundo, um astro brilhante por teus milagres, ó nosso justo Pai João. Intercede, pois, a 

Cristo Deus, pela salvação de nossas almas. (...) 
 

َ رت  َضعٍف.َفص  َإلىَمئة  َبأتعاب ك  َالتيَمنَاألعماق.َأثمرت  .َوبالتنه دات  ْعت  َأمر  َبمجاريَدموعك  رة  ثم  َالم  َغير  للبرية 

اإلله.َأنَ َيوحنا.َفتشفْعَإلىَالمسيحَ  َمتألل ئاًَبالعجائب.َياَأباناَالبارَّ َنفوس نا.كوكباًَللمسكونة   يخل  ص 
َ

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. (...) 

 القديرَتشفعَإلىَالكليَالقدرة.َكيَيمنحَالسالمَللعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.ياَرسولَاألممَالعظيم.َوالشفيعَ

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! (//) 

(َ َالشكر  َلك  م  َوأقد   ي ة، حام  َم  َجنديةً َيا َالغ ل بة َرايات  َلك  َأكتب  َاإلله، َياوالدة  َعبد ك  َإنيَأنا باللحنَالثامن(

َالشدائ د،َ :َكمنقذةٍَمن  َإليك  خ  َالشدائد،َحتىَأصر  ب،َأعت قينيَمنَص نوف  التيَالَت حار  َالعزةَ  َلك  ْنَبماَأنَّ لك 

َلهاَ.  إفرحيَياَعروساًَالَعريس 
     

 



E P Í S T O L A 
                                                                                         (* do 4º Domingo da Quaresma) 

Prokimenon: “O Senhor dará força a seu povo. Dai ao Senhor, 

ó filhos de Deus, glória e poder!” 
   

(Salmo 29,11.1) 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (6, 13 - 20)    

 

 Irmãos, “quando Deus fez a Abraão a promessa, como não tinha nenhum maior por quem jurar, jurou por si mesmo, 

dizendo: Em verdade, com abundância te abençoarei e te multiplicarei em grande número. E Abraão, esperando com aciência, 

alcançou a promessa. Os homens, com efeito, juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia, e põe fim a 

toda controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de sua 

decisão, interpôs o juramento. Neste ato duplamente irrevogável, no qual é impossível Deus mentir, encontramos motivo de 

profunda consolação, nós que pusemos nossa meta em alcançar a esperança proposta. Esperança esta que seguramos qual 

âncora de nossa vida, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, 

Sumo-Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedec.” 

 

E V A N G E L H O 
(* do 4º Domingo da Quaresma) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Marcos. (9, 17 – 31) 
 

 

Naquele tempo, “alguém da multidão aproximou-se de Jesus, dizendo: ‘Mestre, eu trouxe para ti meu filho que tem 

um espírito mudo. Onde quer que o espírito se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi a 

teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram’. Jesus respondeu-lhes: ‘Ó gente incrédula! Até quando estarei 

convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o aqui!’ E eles o trouxeram. Assim que o menino  avistou Jesus, o espírito 

sacudiu-o violentamente. Ele caiu no chão e espumava entre convulsões. Jesus perguntou ao pai: ‘Há quanto tempo lhe 

acontece isso?’ Este lhe respondeu: ‘Desde a infância; muitas vezes já o atirou no fogo e na água, para o matar. Se podes fazer 

alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos’. Jesus, porém, lhe disse: ‘Se podes! Tudo é possível para quem tem fé!’ 

Imediatamente o pai do menino exclamou: ‘Eu creio, mas ajuda minha falta de fé’. Ao ver que o povo se ajuntava, Jesus 

esconjurou o espírito impuro e disse: ‘Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: sai deste menino e não voltes a entrar nele’. 

Gritando  e  maltratando  muito o menino, o espírito saiu. O  menino  ficou como morto, de modo que muitos  diziam: 

‘Morreu’. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos 

perguntaram-lhe em particular: ‘Por que nós não pudemos expulsá-lo?’ Jesus lhes disse: ‘Esta espécie de demônio não se pode 

expulsar senão pela oração. Saindo dali, eles atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que alguém o soubesse. Ensinava os 

seus discípulos, dizendo-lhes: ‘O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão; mas depois de três 

dias ele ressuscitará.” 

 
  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



S A N T O S  D A  S E M A N A   
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

A V I S O S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akathistos  (Louvores à Virgem) 
 

Nesta próxima sexta-feira, 04/04, realizaremos o quinto e último ofício do Akathistos (em 

honra a Nossa Senhora), às 19:30hs Compareçam! 
 

 

 

 

 

 Próximo domingo: Comemoração de Santa Maria do Egito 
 

 
 

São João Clímaco 
 

São João “Clímaco” nasceu em 580, e foi o autor da célebre obra de espiritualidade 

“A escada do Paraíso”, de onde vem o epíteto “Climaco”, pois “climax” é “escada”. 

Nasceu na Palestina e ingressou na vida monástica aos dezesseis anos, no Monte Sinai. 

Aos 70 anos foi feito superior do  Mosteiro, embora   continuasse  

com seu estilo de vida isolado. Construiu um hospital para a população carente. 

Adormeceu em Cristo no ano 649. 

 


