TÍPICOS (Domingo de Pentecostes)

Pelas orações dos nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, nosso
Deus, tem piedade de nós. Amém
Rei dos Céus, Consolador, Espírito de Verdade! Tu que está
presente em tudo e enches tudo. Tesouro de bens e Doador da Vida,
vem e habita em nós, purifca-nos de toda mácula e salva, ó Bondoso
as nossas almas!
Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. (3x)
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e
pelos séculos dos séculos. Amém.
Santíssima Trindade, tem piedade de nós; Senhor, purifca-nos dos
nossos pecados; Mestre perdoa-nos as nossas iniquidades; Santo,
cura, pelo Teu nome, as nossas enfermidades e visita-nos.
Senhor, tem piedade. (3x)
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém.
Pai nosso, que estás nos Céus, Santifcado seja o Teu nome, venha o
Teu Reino, seja feita a Tua vontade, como no Céu assim na terra. O
Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos
conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno.
Senhor, tem piedade.(12x)
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém
Vinde, adoremos ao Rei nosso Deus.
Vinde, adoremos e prostremo-nos diante de Cristo, Rei nosso Deus.
Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do próprio Cristo, Rei e
Deus nosso.

Primeira Antífona
Pelas orações da Mãe de Deus, salva-nos, Salvador.

Os Céus narram a glória de Deus, e o frmamento anuncia a obra de
Suas mãos.
Pelas orações da Mãe de Deus, salva-nos, Salvador.
Não são palavras nem são discursos cujo sentido não se perceba.
Pelas orações da Mãe de Deus, salva-nos, Salvador.
Por toda a terra ressoa a Sua mensagem, a Sua Palavra transmite-se
até aos confns do universo.
Pelas orações da Mãe de Deus, salva-nos, Salvador.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém.
Pelas orações da Mãe de Deus, salva-nos, Salvador.

Segunda Antífona
Salva-nos, ó Bondoso Consolador, nós Te cantamos: Aleluia!
Que o Senhor te escute no dia da provação, que te proteja o Nome
do Deus de Jacob!
Salva-nos, ó Bondoso Consolador, nós Te cantamos: Aleluia!
Que do Seu Santuário Ele te socorra, que de Sião Ele te sustente.
Salva-nos, ó Bondoso Consolador, nós Te cantamos: Aleluia!
Que Ele Se lembre de tuas ofertas, que teu holocausto Lhe seja
agradável.

Salva-nos, ó Bondoso Consolador, nós Te cantamos: Aleluia!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém.
Ó Filho Unigênito e Verbo de Deus que, embora Imortal,
concedeste-nos para nossa Salvação, encarnar no seio da Santíssima
Mãe de Deus e Sempre Virgem Maria e Te tornaste Homem sem
sofrer alteração. Foste Crucifcado, Cristo Deus, vencendo a morte
pela morte. Tu que fazes parte da Trindade Santíssima e És Adorado
e Glorifcado com o Pai e o Espírito Santo, salva-nos. Salva-nos!

Hino de São Justiniano

Ó Filho Unigênito, Verbo de Deus, que embora imortal concedeste
para a nossa salvação encarnar no seio da Santíssima Mãe de Deus e
sempre Virgem Maria, e te tornaste homem sem sofrer alteração,
foste crucifcado, Cristo Deus, vencendo a morte com a Tua morte,
Tu que fazes parte da Trindade Santíssima e És glorifcado com o
Pai e o Espirito Santo, salva-nos.

Terceira Antífona
Senhor, em Teu poder alegra-se o rei, em Teu auxílio exulta de
alegria.
Bendito és Tu, ó Cristo nosso Deus, Que fzeste os pescadores
sábios, enviando-lhes o Espírito Santo, e por eles conquistando o
Universo. Ó Amigo do homem, glória a Ti.
Satisfzeste os anseios de seu coração, não rejeitaste a prece de
seus lábios.
Bendito és Tu, ó Cristo nosso Deus, Que fzeste os pescadores
sábios, enviando-lhes o Espírito Santo, e por eles conquistando o
Universo. Ó Amigo do homem, glória a Ti.

Tu o tens cumulado com as bênçãos da Tua graça, colocaste-lhe
na fronte uma coroa de fnas jóias.
Bendito és Tu, ó Cristo nosso Deus, Que fzeste os pescadores
sábios, enviando-lhes o Espírito Santo, e por eles conquistando o
Universo. Ó Amigo do homem, glória a Ti.

Hino de Entrada

Que o Teu poder, Senhor, seja exaltado, nós cantamos a Tua suprema
majestade.
Tropários

Tropário, tom 8:
Bendito és Tu, ó Cristo nosso Deus,/ Que fzeste os pescadores
sábios, enviando-lhes o Espírito Santo, ∕ e por eles conquistando o
Universo. ∕∕ Ó Amigo do homem, glória a Ti.
No lugar do Triságion:

Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo!
Aleluia! (3x).
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém.
Vos revestistes de Cristo! Aleluia!
Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo! Aleluia!

Prokímeno

Prokímeno, Tom 8
Leitor A sua linha se estende por toda a terra, / e as suas palavras

até ao fim do mundo.
Coro: Repete o prokimenon
Leitor/Verso: O s c é u s n a r r a m
e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.

a

glória

de

Deus;

Coro: Repete o prokimenon
Leitor: A

sua linha se estende por toda a terra,

Coro: e as suas palavras até ao fim do mundo.

Leitura da Epístola
Leitor:

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De
repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a
casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se
repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do
céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os
ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua
admiração: Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós
os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas; os
que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o
Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene; peregrinos romanos, judeus ou
prosélitos, cretenses e árabes; ouvimo-los publicar em nossas línguas as maravilhas de
Deus!

Aleluia

Leitor: Aleluia no Tom 1
Coro: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Leitor P e l a p a l a v r a d o S e n h o r f i r m a r a m - s e o s c é u s
e pelo espírito de sua boca todo o seu exército.
Coro: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Leitor: O Senhor olha do alto dos céus e vê a todos os filhos dos homens
Coro: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho
Leitor.:

Leitura do Santo Evangelho segundo o Apóstolo e Evangelista

São João
Todos: Glória a Ti, Senhor, glória a Ti.
Naquele tempo, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou,
dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a
Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que
haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado,
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta
palavra, diziam: Verdadeiramente este é o Profeta. Outros diziam: Este é o Cristo; mas
diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da
descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo
havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou
mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus; e eles
lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem
algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também
vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas
esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles (o que de
noite fora ter com Jesus), disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem sem
primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles, e disseram-lhe: És
tu também da Galiléia? Examina, e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Faloulhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará
em
trevas,
mas
terá
a
luz
da
vida.
Todos: Glória a Ti, Senhor, glória a Ti.

Lembra-Te de nós, Senhor, quando vieres no Teu Reino.

Lembra-Te de nós, ó Mestre, quando vieres no Teu Reino.
Lembra-Te de nós, ó Santo, quando vieres no Teu Reino.
O coro celeste Te canta e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor
Sabaoth: o céu e a terra estão cheios da Tua Glória.
Aproximai-vos Dele, e iluminai-vos; e vossas faces jamais se
envergonharão.
O Coro celeste Te canta e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor
Sabaoth: o céu e a terra estão cheios da Tua Glória.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
O Coro dos santos anjos e arcanjos, com todas as virtudes celestes,
Te canta e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Sabaoth: o céu e a terra
estão cheios da Tua Glória.
E agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém

Símbolo da Fé
Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, / Criador do céu e da
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis./
E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus,
/gerado do Pai antes de todos os séculos. / Luz de luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro;/ gerado, não criado; consubstancial
ao Pai; por quem todas as coisas foram feitas./
E por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus/ e
encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e Se fez Homem./
Também por nós foi crucifcado sob Pôncio Pilatos,/ padeceu e foi
sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras./
E ascendeu aos céus, e está sentado à direita do Pai./ E de novo
há de vir, em glória, para julgar os vivos e os mortos e o Seu Reino
não terá fm./
E no Espírito Santo, Senhor, Vivifcante, que procede do Pai,/ e
que com o Pai e o Filho é coadorado e coglorifcado, e que falou
pelos profetas./
E na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica./ Confesso um só
Batismo para a remissão dos pecados./ Espero a ressurreição dos
mortos // e a vida do século futuro. Amém.

Esquece, apaga, purifca, perdoa, ó Deus, todas as nossas faltas
voluntárias e involuntárias, cometidas por palavras ou atos,
conhecidas de nós ou por nós ignoradas.

Pai nosso.
Pai nosso, que estás nos Céus, Santifcado seja o Teu Nome,
venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, como no Céu assim na
terra. O Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não
nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno.
KONDÁKIONS
Kondákion da Festa, tom 8
Quando,
outrora,
desceu
à
terra
o
Altíssimo
confundiu
as
línguas
e
dispersou
as
nações,
Mas,
quando
distribuiu
as
línguas
de
fogo,
chamou
a
todos
os
povos
à
unidade.
Numa só voz, glorifiquemos o Espírito de toda santidade.

Senhor, tem piedade.(12x)
Oração
Santíssima Trindade, poder consubstancial, realeza indivisível,
origem de todos os bens, compraze-te também comigo, pecador;
frma e esclarece o meu coração, lava-me de toda impureza e
ilumina a minha razão, para que sem cessar eu glorifque, cante,
adore e diga:
Coro: Um é o Santo, um é o Senhor, Jesus Cristo, para a glória de
Deus Pai. Amém!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém.
Salmo 33
Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o Seu louvor estará
continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor;
os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo;
e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me
respondeu; livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele,
e foram iluminados; e os seus rostos não fcaram confundidos.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas

angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e
os livra. Provai, e vede que o Senhor é Bom; bem-aventurado o
homem que Nele confa. Temei ao Senhor, vós, os Seus santos, pois
nada falta aos que O temem. Os flhos dos leões necessitam e sofrem
fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará.
Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o
bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o
engano. Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a. Os
olhos do Senhor estão sobre os justos, e os Seus ouvidos atentos ao
seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para
desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor
os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor
dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.
Muitas são as afições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe
guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra. A
malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O
Senhor resgata a alma dos Seus servos, e nenhum dos que Nele
confam será punido.
Megalinário
Os Apóstolos viram surpresos a descida do Consolador, O
Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo. Rejubila, Rainha e
gloriosa Virgem-Mãe. Que orador sufcientemente rico em
eloquência encontraria o tom conveniente que proporcionasse, com
elegância, um elogio digno de ti? Pois todo o espírito vacila diante
do mistério do teu parto divino; e também nós unimos as nossas
vozes para Te glorifcar."

Senhor, tem piedade, (3x).
Senhor, abençoa.
Tu que ressuscitaste dos mortos, Senhor Jesus Cristo, Filho de
Deus, pelas orações de Tua puríssima mãe, e de todos os santos, tem
piedade de nós e salva-nos, pois Tu És Bom e Amigo do homem.
Coro:Amém.
Muitos Anos
Coro: Ao nosso Soberano e Senhor Pai Cirilo, / Santíssimo

Patriarca de Moscou e toda Rússia, / e a nosso Senhor, o

Eminentíssimo Inácio, / Metropolita do Brasil, da Argentina e da
América do Sul, / nossos países protegidos por Deus /aos féis aqui
reunidos, / e a todos os Cristãos Ortodoxos, / Senhor abençoa-os //
por muitos e muitos anos.

