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 Em Jesus a palavra se une ao ato, ou seja, 

sua “palavra” consiste em “falar” e em “fazer”. As 

curas que o Senhor realizou foram parte de sua 

“palavra”, como lemos hoje no Evangelho, 

quando São Marcos diz que Jesus “anunciava-lhes 

a palavra”, e em seguida nos oferece um exemplo 

concreto da sua "palavra atuante”. 

 Quatro homens conduziram a Jesus um paralítico. Esta iniciativa 

contrastou com o imobilismo dos escribas “sentados” (“e estavam ali sentados 

alguns dos escribas”), ocupados em tentar surpreender Jesus em alguma 

palavra ou gesto contra a Lei.  

 O foco da narrativa está nas palavras do Senhor: “para que saibais 

que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados…” O 

milagre confirma a palavra de Jesus, o seu poder de reconciliação dos homens 

com Deus. Ele desloca a atenção de um mal físico para um mal mais profundo, 

o pecado, que paralisa o homem, impedindo-o de avançar segundo a vontade 

de Deus.  

 Os escribas compreenderam o alcance das palavras de Jesus, mas não 

estavam dispostos a aceitar uma tal “blasfêmia”, porque só Deus pode perdoar 

os pecados; Jesus reagiu reforçando sua afirmação: “Pois bem, para que 

saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu 

te ordeno: levanta-te”. O milagre é sinal do poder de Jesus. 

 A cura do paralítico é uma síntese da palavra pregada por Cristo. O 

Reino de Deus está próximo, porque Deus decidiu oferecer o seu perdão aos 

homens, em Jesus. Esse perdão introduz o homem todo, corpo e espírito, na 

salvação. Mas como pode aproximar-se de Jesus quem está amarrado pelos 

laços do pecado e da morte? Só com a ajuda de outros que, salvos pela 

misericórdia de Deus, se dispõem a ajudar os irmãos, conduzindo-os a Ele, 

como fizerem aqueles que levaram o paralítico a Jesus 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tropário da Ressurreição (tom 5)                                                   
 

 

 

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição. 
 

للكلمة. المساوي لآلِب والروحِ ِلنُسبْح نحُن المؤمنيَن ونسُجدْ  باللحن الخامس:

في األزليِة وعدِم االبتداء. المولوِد مَن العذراِء لخالِصنا. ألنه ُســرَّ بالجسِد 

 أن يعلو على الصليب. ويحتمَل الموت. وينهَض الموتى بقيامتِه المجيدة.
 

Tropário de São Gregório Palamás (tom 8) 
 

Ó astro da Ortodoxia, suporte e mestre da Igreja; beleza dos 

ascetas, poderoso defensor dos teólogos! Gregório, o Taumaturgo, 

orgulho de Tessalônica, evangelizador da Graça Divina! Intercede junto a 

nosso Deus pela salvação das nossas almas.  
 

دين ونصييا َكوَكب الرأيِ المستَقيم ، وَسنَدَ الكنيسةِ و راً ُمعل َِمها. يا جماَل الُمتََوح ِ

ال يُحارُب للُمتََكل ِميَن بالالهوت،غريغوريوُس العجائِبي،فَخَر تِسالونيكيَةَ 

 وكاروَز النعمة. إْبتَِهْل على الدواِم في خالِص نفوِسنا.
 

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.  
 
 

السالم  إلى الكلي القدرة. كي يمنحرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

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!  
 

 
 

ُم إ ني أنا عبُدِك ياوالدةَ اإلله، أكتُب لِك راياِت الغَلَبة يا جنديةً ُمحاِميَة، وأقد ِ

لِك الشكَر كمنقذةٍ مَن الشدائِد، لِكْن بما أنَّ لِك العزةَ التي ال تُحاَرب، أعتِقيني 

 من ُصنوِف الشدائد، حتى أصُرَخ إليِك: إفرحي يا عروساً ال عريَس لها .

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
                                                   (* do 2º Domingo da Quaresma) 

Prokimenon: “Tu, Senhor, nos guardarás e nos 

preservarás. Socorro, Senhor,  

                        pois acabaram-se os fiéis!” 
(Salmo 12, 7.1) 

Leitura da Epístola aos Hebreus. (1, 10 - 2,3) 

“Tu Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas 

mãos. Eles perecerão; tu, porém, permaneces; todos, como uma roupa, 

envelhecerão. Tu os enrolarás como um manto e como roupa serão mudados. Tu, 

porém, permaneces o mesmo e teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse 

alguma vez: Senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos como apoio de 

teus pés? Porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados para servir 

aos que devem herdar a salvação? Por isso é necessário prestarmos a maior atenção 

à mensagem que recebemos, para não acontecer que nos desviemos do caminho 

reto. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era tão válida que qualquer 

transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então escaparemos 

nós, se agora desprezarmos a mensagem tão sublime da salvação? Ela foi 

anunciada primeiramente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a 

ouviram.” 

Evangelho 
(* do 2º Domingo da Quaresma) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Marcos. 

(2,1-12) 

Naquele tempo, “Jesus entrou em Cafarnaum e souberam que ele estava 

em casa. Reuniu-se tanta gente, que nem mesmo em frente à porta havia lugar para 

todos. E Jesus lhes anunciava a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado 

por quatro homens. Como não podiam levá-lo até Jesus, por causa da multidão, 

descobriram o teto no lugar em que ele se achava, e pela abertura desceram a maca 

em que estava deitado o paralítico. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: 

‘Filho, os teus pecados estão perdoados’. Ora, estavam sentados ali alguns 

escribas, pensando consigo mesmos: ‘Como este homem pode falar assim? Ele 

blasfema! Quem pode perdoar pecados, senão só Deus?’ Mas Jesus percebeu logo 

em seu espírito os pensamentos deles, e disse: ‘Por que estais pensando assim? O 

que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Teus pecados estão perdoados’, ou dizer: 

‘Levanta-te, toma a tua maca e anda?’  Pois bem, para que saibais que o Filho do 

Homem tem na terra poder de perdoar os pecados’ – disse ao paralítico – ‘eu te 

digo: Levanta-te, toma a tua maca e vai para casa’. Ele se levantou, pegou logo a 

sua maca e saiu à vista de todos. Todos se espantaram e se puseram a louvar a 

Deus, dizendo: ‘Nunca vimos coisa igual!”  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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...  

São Gregório Palamás, Arcebispo de Tessalônica 

Nascido numa família ilustre no ano 1296, estudou a filosofia 

clássica na universidade imperial.  Em 1316, renunciou a tudo para 

tornar-se monge no Monte Athos. Durante 25 anos dedicou-se ao 

estudo das Sagradas Escrituras e dos Santos Padres, iniciando-se na 

vida  espiritual  e  na  oração contemplativa. Obrigado a abandonar seu  

retiro do Monte Athos por causa das incursões dos turcos, retirou-se com dez 

colegas para a vida eremítica na Macedônia. Voltou ao Monte Athos em 1331, 

onde foi eleito superior de uma comunidade de monges.  Basicamente a obra de 

São Gregório Palamás defende a doutrina da chamada “hesiquia”, que busca a 

transformação d o homem interior, realizada por uma iluminação que o une a 

Deus no mais fundo de seu espírito. Para chegar a ela, é necessário adotar uma 

postura especial do corpo que pressupõe uma concentração do olhar e dos senti-

dos, e uma invocação metódica do nome de Jesus: “Senhor Jesus Cristo, Filho de 

Deus, tem piedade de mim, pecador”, a “Oração do Coração” ou “do Nome de 

Jesus”.  Ele é um dos principais autores do pensamento cristão oriental. 

Adormeceu em Cristo no ano 1359, e foi canonizado em 1368, sendo declarado 

“Padre e Doutor da Igreja”. 

1) Ofício das Grandes Completas 

Neste ano durante a Quaresma teremos todas as terças-feiras, às 20hs, em 

nossa Catedral, o Ofício das Grandes Completas . As orações deste Ofício 

visam a nossa devida preparação para a Semana Santa e a Páscoa com o coração 

aberto e a alma arrependida esperando o perdão de nossos pecados voluntários e 

involuntários. 
2)  Akathistos (Louvores à Virgem) 

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

Senhora, razão pela qual realizamos nas sextas-feiras o Ofício Litúrgico do 

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

Palestra: Ao fim do Ofício, nas quatro primeiras sextas-feiras, é feita 

uma breve meditação, por nossos padres, sobre temas ligados à espiritualidade 

Ortodoxa. A terceira palestra  terá como tema  “Os últimos passos de Jesus”, 

dia 17 /03, com Arquimandrita Dimitrios Attarian. 

AVISO 

No próximo domingo, 19/03, terceiro da Quaresma, 
celebraremos a Divina Liturgia da Veneração da Santa e 
Vivificante Cruz, às 10:30hs. Contamos com a presença de todos! 

 
 

 


