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Domingo da Abstinência de Laticínios 
 

 

 

A palavra Quaresma vem do latim “quadragésima” e é utilizada para designar o período de quarenta dias 

que antecedem a festa máxima do Cristianismo: a Ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no Domingo de 

Páscoa. Esta prática data desde o século IV. 

Cerca de duzentos anos após o nascimento de Jesus, os cristãos começaram a  preparar a  festa  da  

Páscoa com três dias de oração,  meditação  e  jejum. Por volta do ano 350 d.C., a Igreja aumentou o tempo de 

preparação para quarenta dias. Assim surgiu a Quaresma. 

É um período reservado para a reflexão, a conversão espiritual. Ou seja, o cristão deve se aproximar de Deus visando 

o crescimento espiritual. Os fiéis são convidados a fazer uma comparação entre suas vidas e a mensagem cristã expressa no 

Evangelho. Esta comparação significa um recomeço, um renascimento para as questões espirituais e de crescimento pessoal. O 

cristão deve intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé com o objetivo de ser uma pessoa melhor e proporcionar o 

bem aos demais. 

Essencialmente, o período é um retiro espiritual voltado à reflexão, em que devemos nos recolher em oração e 

penitência, nos preparando para a acolhida do Cristo Ressuscitado no Domingo de Páscoa. Assim, retomando questões 

espirituais, simbolicamente o cristão está renascendo, como Cristo e com Ele. 

A Igreja propõe três grandes linhas de ação nesse período: a oração, a penitência e a caridade. Não somente durante a 

Quaresma, mas em todos os dias de sua vida, o cristão deve buscar o Reino de Deus, ou seja, lutar para que exista justiça, paz e 

amor em toda a humanidade. Os cristãos devem, então, se recolher para a reflexão, para se aproximar de Deus. Esta busca 

inclui a oração, a penitência e a caridade, esta última como uma conseqüência da penitência. 

A igreja propõe o jejum principalmente como forma de sacrifício, mas também como uma maneira de educar-se, de ir 

percebendo que do que o ser humano mais necessita é de Deus. Desta forma se justifica as demais abstinências, pois elas têm a 

mesma função. 

O jejum, assim como toda penitência, é visto pela igreja como uma forma de educação no sentido de se privar de algo 

e revertê-lo em práticas de caridade. 
 

P Í S T O L A 
                                                                             (* do Domingo da Abstinência de Laticínios) 
  

Prokimenon: “Cantai louvores a Deus, cantai! 

 Povos todos, batei palmas!” 
(Salmo 47, 6.1) 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Romanos. (13, 11- 14, 4) 
  

Irmãos, “a nossa salvação está agora mais próxima do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada e o dia 

vem chegando. Despojemo-nos, pois, das obras das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como de dia, 

não vivendo em orgias e bebedeiras, em concubinato e libertinagem, em rixas e ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor 

Jesus Cristo e não façais caso da carne para lhe satisfazer os apetites. Acolhei o fraco na fé com bondade, sem discutir-lhe as 

opiniões. Um crê  poder comer de tudo; outro, que é fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze quem não 

come; quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo 

alheio? É para seu amo que cai ou fica em pé. Mas ele ficará em pé, pois poderoso é o Senhor para sustentá-lo”. 
 

 

Tropário da Ressurreição (tom 3)                                                   
 

(página 71 – livro da Divina Liturgia) 

Exultem os seres celestes/ e alegrem-se os terrestres,/ pois o Senhor demonstrou o poder do seu 

braço;/ pisou a morte com a morte, tornando-se o Primogênito dos que morreram, livrando-nos do seio do 

inferno/ e dando ao mundo a grande misericórdia. (//) 

ِبساعِ َِصنَعَِِالربِ ِألنِ ِ.األرضياتِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ ِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِِئَِووطِ.هِ دِ عزاً

 ظمى.الع ِِالرحمةَِِالعالمَِِحَِنَومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِ
  

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.  

 العظمى.ياِرسولِاألممِالعظيم.ِوالشفيعِالقديرِتشفعِإلىِالكليِالقدرة.ِكيِيمنحِالسالمِللعالم.ِولنفوسناِالرحمةِ



Condáquion do Domingo da Abstinência de Laticínios (tom 6) 
 

Tu, Senhor, que és o orientador para a sabedoria, o doador da prudência, o mestre dos ignorantes e o amparo dos 

desafortunados, fortalece meu coração e dota-o de compreensão. Dá-me o poder da palavra, ó Verbo do Pai, pois não reterei 

meus lábios de clamar a ti: Ó Misericordioso, tem piedade de mim, que sou decaído! 

يهاِالهاديِإلىِالحكمة،ِوالرازقِالفهمِوِالفطنة،ِوِالمؤدبِالجهال،ِوالعاضدِالمساكين،ِشددِقلبيِوامنحهِفهماِأيهاِأ

 ،ِياِكلمةِاألب،ِفهاِإنيِالِأمنعِشفتيِمنِالهتافِإليك:ِياِرحيمِارحمنيِأناِالواقع.السيد،ِوأعطنيِكلمة
 

E V A N G E L H O 
             (*do Domingo da Abstinência de Laticínios) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. (6,14-21)  
   

 Disse o Senhor: “Se perdoardes as ofensas dos outros, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes 

aos outros, vosso Pai também não vos perdoará as ofensas. Quando jejuardes, não fiqueis tristes como os hipócritas, que 

desfiguram o rosto para os outros verem que estão jejuando. Eu vos garanto: eles já receberam a recompensa. Mas, quando 

jejuares, lava o rosto e põe perfume na cabeça, para os outros não perceberem que estás jejuando, mas somente teu Pai que está 

no oculto. E o Pai, que vê no oculto, te dará a recompensa. Não ajunteis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem as 

corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no Céu, onde nem traça nem ferrugem as corroem, onde os ladrões 

não arrombam nem roubam. Pois onde estiver vosso tesouro, aí também estará o vosso coração.”    
   

Tropários do Triodion 
(tom 8): 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
 

Abre-me as portas da penitência, ó Doador da Vida, para que minha alma amanheça no templo de tua santidade, vindo 

com o templo do meu corpo totalmente impuro. Porém tu és misericordioso: purifica-me com tua grande misericórdia. 
 
 
 

 Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

 

Facilita-me os caminhos da salvação, Ó Mãe de Deus, porque maculei minha alma com muitos 

pecados e passei toda a minha vida no descuido. Porém, por tua intercessão, purifica-me de toda 

impureza. 
 

 

(tom 6): 
 

 

Tem piedade de mim, ó Deus, segundo tua grande misericórdia e segundo a grandeza de tua 

compaixão, apaga minhas transgressões. 
 

 

Quando imagino minhas obras más, eu, o caído na desgraça, temo ante o terrível Dia do Juízo. 

Porém, tendo a confiança de tua terna piedade, clamo a ti como Davi: “Tem piedade de mim, ó Deus, 

segundo tua grande misericórdia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A V I S O S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaresma 
 

Amanhã, 03/03, tem início a Quaresma segundo o calendário ortodoxo, período especialmente 

dedicado à meditação e penitência, para o qual se recomenda jejum (das 24h às 12h) e abstinência de 

carne, laticínios e ovos. 
 

Domingo da Ortodoxia 
 

 

O próximo domingo (09/03), Primeiro Domingo da Quaresma, é chamado “Domingo da 

Ortodoxia” ou “Domingo dos Santos Ícones”, por nele se comemorar a vitória da Fé Ortodoxa sobre a 

heresia iconoclasta, que proibia a confecção e uso de ícones. Como manifestação de nossa fé 

celebraremos a Divina Liturgia (Santa Missa) dessa festa. 

 

Akathistos  (Louvores à Virgem) e Espiritualidade da Quaresma (Palestras) 
 

 As sextas-feiras da Quaresma são dedicadas à Mãe de Deus, Nossa Senhora, razão pela 

qual realizaremos nas mesmas (07,14,21,28 de março e 04 de abril) o Ofício Litúrgico  do  

Akathistos ou  “Madih”  (Louvores à Virgem), às 20h nas quatro primeiras sextas-feiras, e às 19:30h 

na última sexta. Ao fim do Ofício do Akathistos, nas quatro primeiras sextas-feiras, será feita uma 

breve meditação, por nossos Padres, sobre temas ligados à espiritualidade ortodoxa neste tempo 

litúrgico. Contamos com a presença de todos os fiéis. 
 

 


