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Iniciamos amanhã a vivência de um momento importante na vida da igreja, 

o Tempo da Quaresma, tempo em que as tradições e legislação eclesiástica são 

lembradas de maneira muito mais forte quanto ao que se pode e não se pode fazer. 

Para a maioria lembra o jejum, a abstinência, a caridade. Isto vem de muito 

tempo; nós  herdamos esses preceitos de nossos pais na  

fé que assumiram essas tradições como prática cristã.  

Hoje vemos a Quaresma de nossos dias, na sociedade em que vivemos, quase 

que ao contrário: liberdade total, e, na maioria das vezes, com falta de respeito por 

este tempo a se iniciar. Muitos nem sabem qual o significado do Tempo da 

Quaresma. Precisamos buscar o verdadeiro sentido da Quaresma. 

Quaresma vem de "quarenta", e significa 40 dias antes da Páscoa, lembrando o 

jejum de Cristo no deserto (São Mateus 4,1-2). 

Historiadores antigos creditaram aos apóstolos a instituição dos 40 dias de 

jejum antes da Páscoa. No entanto a prática aconteceu de forma esporádica. 

Não há dúvida de que o Tempo da Quaresma significa silêncio para reflexão, 

oração e jejum, nos recordando a importância dessas práticas. Podemos colocar 

como ênfase desse período: 

- silêncio e reflexão, abrindo nossos corações e voltando-nos para o Deus e Pai 

de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, na confiança da misericórdia 

e do perdão 

- deixarmos todo e qualquer tipo de impiedade em relação ao nosso 

semelhante, porque nossa missão é ir ao encontro dos mais necessitados 

- repartir o pão e ajudar nosso semelhante 

- oração que leve à ação, pois quanto mais somos envolvidos em atividades 

diárias, mais precisamos da oração que nos aciona a caminhar em direção ao Senhor 

a ao próximo 

- quem sabe, possamos até deixar de lado algumas coisas de que gostamos, 

como bebidas, festas, cigarro, e, com o dinheiro economizado, ajudar alguém, 

alguma instituição beneficente, bem como dedicar parte do tempo que passamos 

normalmente em diversão e lazer, ou até ociosidade, em dar atenção a quem precise, 

a começar pelos que estão mais perto de nós. 

Uma nova caminhada na vida cristã é resultado de uma reflexão profunda do 

que Jesus Cristo fez por nós ao assumir na Cruz a nossa culpa, nossos pecados.  É 

também o resultado da oração profunda, que nos leve para mais perto do Senhor, 

pois o Tempo da Quaresma, com jejum e abstinência, não existe para 

que demonstremos que somos fortes e sabemos sofrer, antes é um chamado divino a 

viver diariamente o amor de Cristo de forma intensa, em comunhão com Deus e com 

os irmãos. 



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 4)  
 

 

As discípulas do Senhor/ aprenderam do Anjo/ a anunciar a 

jubilosa Ressurreição. Abandonando a condenação dos nossos 

antepassados,/ se dirigiram orgulhosas aos apóstolos, dizendo:/ A 

morte já é cativa/ e o Cristo Deus já ressuscitou,/ dando ao mundo 

a grande misericórdia. (//) 
 

 .الب هج القيامة   كرز   المالك   من   تعلمن   .الرب تلميذات   باللحن الرابع:إن  

 الموتُ  ُسبي   .وقائالت ُمفتخرات   الُرسـل   وخاطبن   .الجد ية القضية   وطرحن  

. الرحمة   العالم   منح  .واإلله المسيحُ  وقام    العظمى 

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. (...) 
 
 

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

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.السالم 

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! (//) 
 
 

أيها الهادي إلى الحكمة، والرازق الفهم و الفطنة، و المؤدب الجهال، 

ه فهما أيها السيد، وأعطني كلمة، يا والعاضد المساكين، شدد قلبي وامنح

كلمة األب، فها إني ال أمنع شفتي من الهتاف إليك: يا رحيم ارحمني أنا 

 الواقع.

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Epístola 
(* do Domingo da Abstinência de Laticínios) 

Prokimenon:  “Cantai louvores a Deus, 

cantai! 

  Povos todos, batei 

palmas!” 
(Salmo 47, 6.1) 

 

Leitura da 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”. 
 

Evangelho 
 
 

  (* 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.”  

 

 



 
 

 
AVISOS 

Início da Quaresma Ortodoxa 

Amanhã, 23/02, tem início a Quaresma segundo o calendário 

ortodoxo, período especialmente dedicado à meditação, penitência e 

jejum em preparação para a Festa da Páscoa.  

Akathistos (Louvores à Virgem) 
 

As sextas-feiras da Quaresma são dedicadas à Mãe de 

Deus, Nossa Senhora, razão pela qual realizaremos nas 

próximas cinco sextas-feiras o Ofício Litúrgico do 

Akathistos  ou  “Madih”  (Louvores à Virgem),  às 20hs. Ao  

fim do Ofício, nas quatro primeiras sextas-feiras, será feita uma breve 

meditação, por nossos padres, sobre temas ligados à espiritualidade 

Ortodoxa. 
 

24/02 -Descoberta da Cabeça de São João Batista, o Precursor 

A primeira vez em que a cabeça de São João Batista 

foi encontrada (ele fora decaptado por ordem do rei 

Herodes, antes da morte e ressurreição de Jesus) foi na 

metade do século IV, quando o próprio Precursor revelou a 

localização  da  mesma  a  dois  monges  que  se dirigiam a  

Jerusalém, para visitar e rezar no Santo Sepulcro. Um deles levou então 

a preciosa relíquia para Emessa, na Síria. 

 Depois da morte desse monge a cabeça de São João Batista ficou 

sob a guarde de diferentes pessoas, até ficar sob os cuidados de um 

monge e Sacerdote chamado Eusthatios, adepto do arianismo, o qual, por 

descrer que milagres pudessem ser operados através da santa relíquia, a 

trancou na caverna que habitava.  

 A mesma ficou assim escondida até ser novamente encontrada, 

igualmente por revelação do santo, por volta do ano 430, nos dias do 

imperador Teodósio, o Jovem, sendo Urânio Bispo de Emessa. Crê-se 

que atualmente a relíquia esteja em Damasco, Síria, na mesquita dos 

omíadas, em um lugar especialmente designado para ela.  

Domingo da Ortodoxia 
 

O próximo domingo (01/03), 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) e ao final teremos a procissão dos Santos Ícones. 
 


