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 Domingo 15º do Evangelho de São Lucas 

(Domingo de Zaqueu) 

São Gregório Nazianzeno, o Teólogo, Arcebispo de onstantinopla. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Liturgia de hoje nos propõe uma reflexão sobre o 

amor de Deus e a gratidão de um pecador chamado Zaqueu. 

Zaqueu espera pela passagem de Jesus. Quando Jesus 

passa se dirige a Zaqueu e diz: “Hoje a salvação entrou na tua 

casa!”A misericórdia de Deus, encarnada em Jesus, não tem limites. Zaqueu 

precisa esvaziar-se. Volta o tema fundamental de todo o Evangelho de São 

Lucas: o desapego é a condição básica do discípulo, que quer chegar ao Calvário 

e mergulhar com Jesus no insondável oceano da misericórdia divina. 

Jesus passa por Jericó. Zaqueu espera pela sua passagem. Zaqueu era 

pequeno em estatura. Pequeno no tamanho, mas grande na vontade de ver Jesus 

e de se converter. Zaqueu era mais um pecador que queria ir ao encontro de 

Jesus. Zaqueu, além de pecador público, por estar a serviço dos romanos, era 

considerado impuro, “fora-da-lei” e da comunidade. Zaqueu é o chefe dos 

publicanos. Pecador máximo, portanto, mas Jesus deixa de lado tudo isso. 

Zaqueu encontrou um modo de ver Jesus. O verdadeiro discípulo está em 

permanente procura do Senhor, através de muitos meios e modos. Não uma 

procura teórica, mas prática, como fez Zaqueu ao subir em uma árvore à beira 

da estrada para ver Jesus. Zaqueu, assim, quebra o orgulho, expondo-se ao 

ridículo. Revestido de humildade, pode receber em casa a salvação. 

Cinco palavras permeiam, ainda, o Evangelho deste domingo: o “hoje” 

da salvação, ou seja, a “conversão” que não pode esperar e que necessita sempre 

ser repensada para se viver a alegria do serviço a Deus e ao irmão. Junto ao hoje 

da salvação está a palavra “depressa”, que indica a prontidão diante de alguma 

coisa de grande interesse, como a presteza de Zaqueu em receber Cristo em sua 

casa. Quem descobre a graça do Reino não se deixa reter por nada. A terceira  

palavra é “permanecer”. Isso para dizer que Jesus fôra à casa de Zaqueu para  

hospedar-se. Permanecer significa  para Jesus a comunhão de vida  entre Jesus e  

os discípulos. Jesus  não procura apenas hospedar-se, quer que nossa vida seja 

uma só vida com Ele. A quarta palavra é  “alegria”. A alegria de ser regenerado 

do pecado e a volta para a graça de Deus. Por fim, a quinta palavra: “preciso” - é  

preciso, necessário  que a salvação de Deus venha em nosso socorro para que 

sejamos verdadeiramente livres, como aconteceu àquele publicano de Jericó. 

 



 
 

 

 

 

  

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 Gregório Nazianzeno (tom 1)       
 
 

            

Com tua vitoriosa defesa pastoral e teológica, fizeste emudecer 

os oradores, pois conquistaste o auge da espiritualidade, 

esclarecendo as palavras e os termos. Ó nosso Pai Gregório 

intercede a Cristo nosso Deus pela salvação de nossas almas. 
 

 

عائيَّ لتََكلُمَك بالالهوت. قهَر أبواَق الخطباِء وغلبَها. فبما  إنَّ الِمزماَر الرُّ
أنَك التََمسَت أعماَق الروح. أُضيَف إليَك ٌحسُن النطِق أيها األُب 

 غريغوريوس. فتشفْع إلى المسيحِ اإللِه أن يٌخلَص نفوسنا.
 

 
 

 

 

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. (...) 
 
 
 

األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح  رسوليا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condaquion da Apresentação do Senhor (tom 1) 
 
 

Por teu nascimento, ó Cristo Deus, o seio virginal 

santificaste, e as mãos do justo Simeão, como convinha, 

abençoaste, e a nós, agora, vieste e salvaste. Concede a paz ao teu 

povo e fortalece os governantes fiéis, tu que és o Único 

Misericordioso. (//) 
 
 
 
 

ك  أيها المسيح  اإلله ، المستودع  البتولي قدست. وي د ْى سمعان   يا مْن بمول د 

. إحف ظ رعيَّت ك  بسالم. وأيد  كما ال ق  باركت. وإيانا اآلن  أدركت  وخلَّصت 

حٌب للب ش ر.   م. بما أنك  وحد ك  م   الذين  أحببته 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

                                                       (* de São Gregório Nazianzeno) 
 

Prokimenon: “Minha boca propõe a 

sabedoria e as intuições 

que meu coração cismou. 

Ouvi isto, povos todos!” 
(Salmo 49, 3.1) 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (7, 26-8:2) 
 
 

 

 

Irmãos, “tal é, com efeito, o Sumo-Sacerdote que nos 

convinha: santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores e 

mais alto do que os céus. Pois não necessita, como os Sumos-

Sacerdotes, oferecer cada dia vítimas, primeiro por seus próprios 

pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma única vez, 

oferecendo-se a si mesmo. É porque a Lei fez Sumos-Sacerdotes 

homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que sucedeu 

à Lei, constituiu o Filho eternamente perfeito. O ponto essencial de 

tudo que acabamos de dizer é este: temos um Sumo-Sacerdote que 

está sentado à direita do trono da Majestade divina, nos céus, ministro 

do santuário e da verdadeira tenda, erigida pelo Senhor, e não por 

homens.” 

Evangelho 
 

                                   

            (* 15º  Domingo de São Lucas) 
 
 

   Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Lucas. (19, 1-10) 
 

 Naquele tempo, “Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 

Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores do 

imposto. Procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da 

multidão, pois era muito baixo. Correndo na frente, subiu numa 

figueira brava para vê-lo, pois tinha de passar por ali. Ao chegar ao 

lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: ‘Zaqueu, desce depressa, 

pois hoje devo ficar em tua casa’. Ele desceu a toda pressa e o 

recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a resmungar: ‘Ele 

foi hospedar-se na casa de um pecador’. Zaqueu, entretanto, de pé, 

disse ao Senhor: ‘Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres 

e, se em alguma coisa prejudiquei alguém, vou restituir quatro vezes 

mais’. Disse-lhe Jesus: ‘Hoje a salvação entrou nesta casa, porque 

também este é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio 

procurar e salvar o que estava perdido”. 

  
 



 
 

 
Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 8) 

 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
   

25/01 – São Gregório Nazianzeno 

(Onomástico do nosso Rev. Padre Gregório Teodoro) 

São Gregório era natural de Nazianzo, na Capadócia, 

antiga região da Ásia Menor, a oeste da Armênia, daí ser 

também chamado “Nazianzeno”. Era grande amigo de São 

Basílio Magno. Juntos estudaram em Atenas (Grécia). 

  São Gregório, de família profundamente cristã, era 

poeta.  

  Ordenado Sacerdote em Nazianzo, foi para o Egito viver 

em penitência e oração, em uma comunidade monástica dirigida por São 

Basílio e, por sua influência, São Basílio foi eleito e sagrado Arcebispo 

de Cesaréia da Capadócia. 

Eleito e sagrado Bispo primeiramente de Nazianzo, São 

Gregório foi elevado à Cátedra Patriarcal de Constantinopla, onde lutou 

contra muitas heresias que a infestavam, o que lhe trouxe sofrimentos e 

perseguições. 

Participou ativamente do 2° Concílio Ecumênico e viu, com 

alegria, triunfar a Fé Ortodoxa, especialmente na doutrina da Santíssima 

Trindade. 

Este grande Santo e Pai da Igreja adormeceu no Senhor em 

389, retirado em vida de oração. Tantos e tais foram os vastos e sólidos 

conhecimentos de São Gregório em Ciência Sagrada, que a Santa Igreja 

o honrou com o título de “o Teólogo”. 
 

AVISO 
 

Festa de Santo Elian 
1 
 

Aguardem para o próximo mês de fevereiro a 
homenagem ao Padroeiro do Club Homs: Santo 
Elian.  

1) No dia 5, quinta-feira, às 20hs, no Club Homs: 
Palestra e Exposição fotográfica, seguidas de 
um coquetel .  

2) No dia 8, domingo, em nossa Catedral, às 10:30 
hs, a Divina Liturgia em honra à Santo Elian, com 
transmissão ao vivo pela TV Homs, via internet.  

 


