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SÚPLICAS PELO «DIA DO OXI» 
(28 DE OUTUBRO) 

 

O Sacerdote: 

Ευλογητός ο Θεός ημών, 
πάντοτε, νυν, και αεί, 
και εις τούς αιώνας των 
αιώνων. Αμήν. 

Bendito seja o nosso 
Deus, em todo tempo, 
agora e sempre e pelos 
séculos dos séculos. 
Amém. 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 

KONDÁKION (MODO  1º) 

Τῆς Σκέπης σου 
Παρθένε, ἀνυμνοῦμεν 
τάς χάριτας, ἥν ὡς 
φωτοφόρον νεφέλην, 
ἐφαπλοῖς ὑπέρ 
ἔννοιαν·καί σκέπεις τόν 
λαόν σου νοερῶς, ἐκ 
πάσης τῶν ἐχθρῶν 
ἐπιβουλῆς·Σέ γαρ 
σκέπην καί προστάτιν 
καί βοηθῶν, κεκτήμεθα 
βοῶντές σοι·δόξα τοῖς 
μεγαλείοις σου, Ἀγνή, 
δόξα τῇ θείᾳ σκέπῃ σου, 

Exaltamos, ó Virgem, a 
grande graça de tua Pro-
teção que espalhaste 
como uma nuvem res-
plandecente, além de 
todo entendimento; pois 
proteges invisivelmente 
teu povo de todos os ata-
ques do inimigo. E, por-
que és nosso auxílio e 
nosso abrigo, a ti clama-
mos de toda a nossa 
alma: Glória aos teus 
grandes feitos, ó Donzela 
puríssima; glória ao teu 
mais divino abrigo; 
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δόξα τῇ πρός ἡμᾶς σου 
προμηθεία, Ἄχραντε. 

glória ao teu cuidado e 
providência, ó impecá-
vel. 

A GRANDE DOXOLOGIA 

O Coro: 

Δόξα σοι τω δείξαντι τω 
φως. 

Glória a Ti, que nos dás à 
luz! 

Δόξα εν υψίστοις θεώ, και 
επί γης ειρήνη, εν 
ανθρώποις ευδοκία. 

Glória a Deus no mais 
alto dos Céus!  Paz na 
terra, benevolência aos 
homens. 

Υμνούμεν σε, ευλογούμεν 
σε, προσκυνούμεν σε, 
δοξολογούμεν σε, 
ευχαριστούμεν σοι δια 
την μεγάλην σου δόξαν. 

Nós te louvamos, te ben-
dizemos, te adoramos, te 
glorificamos; te damos 
graças por tua imensa 
glória. 

Κύριε βασιλεύ, επουράνιε 
Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· 

Senhor Deus, Rei celes-
tial, Pai omnipotente. 

Κύριε Υιέ μονογενές, 
Ιησού Χριστέ, και άγιον 
Πνεύμα.  

Senhor, Filho unigênito, 
Jesus Cristo e Espírito 
Santo! 

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του 
Θεού, ο Υιός του Πατρός, 
ο αίρων την αμαρτίαν του 
κόσμου, ελέησον ήμας, ο 
αίρων τας αμαρτίας του 
κόσμου. 

Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai, 
tu, que tiras o pecado do 
mundo, tem piedade de 
nós! (Tu que tiras o pe-
cado do mundo). 

Πρόσδεξαι την δέησιν 
ημών, ο καθήμενος εν 
δεξιά του Πατρός, και 
ελέησον ημάς. 

Acolhe a nossa súplica, tu 
que estás à direita do Pai, 
e tem piedade de nós! 
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Ότι συ ει μόνος άγιος, συ 
ει μόνος Κύριος, Ιησούς 
Χριστός, εις δόξαν Θεού 
Πατρός. Αμήν. 

Só tu és Santo, só tu és 
Senhor, Jesus Cristo, na 
glória de Deus Pai. 
Amém. 

Άγιος ο Θεός, άγιος 
Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, 
ελέησον ημάς. (γ΄) 

Santo Deus, Santo Forte, 
Santo Imortal, tem pie-
dade de nós. (3) 

Δόξα Πατρί, και Υιώ, και 
Αγίω Πνεύματι. Και νυν 
και αεί, και εις τους 
αιώνας των αιώνων. 
Αμήν. 

Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo. Agora 
e sempre e pelos séculos 
dos séculos. Amém. 

Άγιος Αθάνατος, ελέησον 
ημάς. 

Santo Imortal, tem pie-
dade de nós. 

Άγιος ο Θεός, άγιος 
Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, 
ελέησον ημάς.  

Santo Deus, Santo Forte, 
Santo Imortal, tem pie-
dade de nós. 

LITANIA INSISTENTE 

O Diácono (ou o Sacerdote): 

Ελέησον ημάς ο Θεός, 
κατά το μέγα έλεος σου, 
δεόμεθα σου, επάκουσον 
και ελέησον. 

Tem piedade de nós, ó 
Deus, segundo a tua 
grande misericórdia, nós 
te suplicamos, escuta-
nos e tem piedade. 

O Coro: 

Κύριε ελέησον. (γ΄) Kyrie eléison! (3) 

E, assim, a cada súplica. 

O Diácono (ou o Sacerdote): 
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Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν. 

Roguemos pelos cristãos 
piedosos e ortodoxos. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν N. 
..., καὶ πάσης τῆς ἐν 
Χριστῷ ἡμῶν 
ἀδελφότητος. 

Roquemos por nosso 
Arcebispo N. ..., e por to-
dos os nossos irmãos em 
Cristo. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 
εὐσεβοὺς ἡμῶν Ἔθνους 
καὶ πάσης Ἀρχῆς καὶ 
ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, καὶ 
ὑπέρ τοῦ Κύριον τὸν 
Θεὸν ἡμῶν ἐπὶ πλέον 
συνεργῆσαι καὶ 
κατευοδῶσαι αὐτοὺς ἐν 
πάσιν εργοις και 
ευθήνεσι. 

Roguemos ainda pela pi-
edosa nação da Grécia, 
pelo Brasil, nosso país, 
por suas Autoridades e 
Forças de Segurança, 
para que o Senhor nosso 
Deus os ajude em todas 
as suas obras e responsa-
bilidades. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ 
μακαρίας μνήμης καὶ 
αἰωνίου ἀναπαύσεως 
πάντων τῶν ἐν τοῖς 
ἱεροῖς ἡμῶν ἀγῶσιν ὑπὲρ 
πίστεως καὶ πατρίδος 
ἀγωνισαμένων καὶ 
πεσόντων καὶ ὑπέρ τοῦ 
συγχωρηθῆναι αὐτοῖς 
πᾶν πλημμέλημα 

Roguemos ainda pela 
bem-aventurada memó-
ria e o descanso eterno 
daqueles que bravamente 
lutaram e entregaram 
suas vidas em santas ba-
talhas pela fé e pela pá-
tria, e para que sejam 
perdoados todos os seus 
pecados voluntários e in-
voluntários. 
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ἑκούσιόν τε καὶ 
ἀκούσιον. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 
διαφυλαχθῆναι τὴν 
ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν 
πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν 
πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ 
ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, 
σεισμοῦ, 
καταποντισμοῦ, πυρός, 
μαχαίρας, ἐπιδρομῆς 
ἀλλοφύλων, ἐμφιλίου 
πολέμου, καὶ αἰφνιδίου 
θανάτου, ὑπὲρ τον 
ἵλεων, εὐμενῆ καὶ  
εὐδιάλακτον, γενέσθαι 
τὸν ἀγαθὸν καὶ 
φιλάνθρωπον Θεὸν 
ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι 
καί διασκεδάσαι πᾶσαν 
ὀργὴν καὶ νόσον  τὴν 
καθ' ἡμῶν κινουμένην, 
καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ 
τῆς ἐπικειμένης δικαίας 
αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ 
ἐλέησαι ἡμᾶς. 

Roguemos ainda pela 
preservação deste santo 
templo, deste país, ci-
dade e de todas as cida-
des, vilas e povoados: da 
fome, da destruição, dos 
terremotos, das inunda-
ções, dos incêndios, da 
violência, dos inimigos e 
da guerra civil; e para 
que o nosso Deus, bom e 
misericordioso, seja 
compassivo, pronto a 
perdoar e a afastar toda 
ira levantada contra nós, 
e para que nos salve de 
sua justa cólera, nós te 
suplicamos, Senhor, es-
cuta-nos e tem piedade! 

Έτι δεόμεθα υπέρ του 
εισακούσαι Κύριον τον 
Θεόν φωνής της 
δεήσεως ημών των 
αμαρτωλών και ελεήσαι 
ημάς. 

Roguemos para que o 
Senhor nosso Deus es-
cute a voz de nossas sú-
plicas e tenha piedade de 
nós. 
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O Sacerdote: 

Escuta-nos, ó Deus Salvador nosso, esperança de todo o uni-
verso; perdoa os nossos pecados, faz-nos dignos da tua miseri-
córdia e tem piedade de nós. 

E conclui em voz alta: 

Ελεήμων γαρ και 
φιλάνθρωπος Θεός 
υπάρχεις και σοι την 
δόξαν αναπέμπομεν, τω 
Πατρί και τω Υιώ και τω 
Αγίω Πνεύματι, νυν και 
αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων.  

Porque tu és um Deus 
misericordioso e filan-
tropo, e a Ti rendemos 
glória, ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, agora 
e sempre e pelos séculos 
dos séculos. 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 

O Sacerdote: 

Ειρήνη πάσι. Paz a todos! 

O Coro: 

Και τω πνεύματί σου. E ao teu espírito! 

O Sacerdote: 

Tας κεφαλάς ημών τω 
Κυρίω κλίνωμεν.  

Inclinemos as nossas ca-
beças ao Senhor! 

O Coro: 

Σοι, Κύριε. A Ti, Senhor! 
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ORAÇÃO DE INCLINAÇÃO 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι καὶ 
αὖθις ἐπὶ τὴν εὔσημον 
ταύτην ἡμέραν ἤγαγες 
ἡμᾶς, ἐπινίκιον ᾠδὴν σοὶ 
ἀναμέλψαι τῷ εὐεργέτῃ 
καὶ σωτῆρι ἡμῶν. Ἰδοὺ 
γὰρ οἱ Ἄρχοντες ἡμῶν καὶ 
πᾶσα συναγωγὴ λαοῦ ἐπὶ 
ταὐτὸ συναχθέντες 
ἀνάμνησιν ἐπιτελοῦμεν 
ἔργου θαυμαστοῦ καὶ 
μεγάλου, ὃ ἡ δεξιά σου 
εἰργάσατο ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἡμῶν, εἰς ἔνδειξιν, ὅτι 
ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ πάντα 
ὑβριστὴν καὶ 
ὑπερήφανον, καὶ ἡμέρα 
πτώσεως ἐπὶ πάντα 
ὑψηλὸν καὶ μετέωρον· 
τοὺς γὰρ ἐνδόξους 
συνετάραξας μετὰ ἰσχύος 
καὶ τοὺς ὑψηλοὺς τῇ 
ὕβρει συνέτριψας μετὰ 
δυνάμεως, Διὰ τοῦτο, 
Κύριε, σήμερον τῆς 
αἰνέσεώς σου πλήρης 
ἡμῶν πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν 
εὐγνωμοσύνῃ καὶ 
ἀγαλλιάσει βοῶμέν σοι· 
Τὰς ὁδούς σου, Κύριε, 
γνώρισον ἡμῖν καὶ τὰς 

Nós te damos graças, Se-
nhor nosso Deus, que 
uma vez mais nos condu-
ziste a este dia festivo, 
para que cantemos o 
hino triunfal a Ti, nosso 
Benfeitor e Salvador. Eis 
que reunidos, nossos go-
vernantes e toda a as-
sembleia do povo, faze-
mos memória de um ma-
ravilhoso e grandioso 
feito que tua mão direita 
realizou em nossos dias, 
revelando-nos que qual-
quer Dia do Senhor está 
acima de todo orgulho e 
blasfêmia, e o dia da 
queda acima de todo ar-
rogante e soberbo; pois, 
com a força de teu braço 
removeste os poderosos, 
e os arrogantes foram 
destruídos pelo teu po-
der.  Por isso, Senhor, 
com toda a terra, nós te 
elevamos hoje os nossos 
louvores, e com alegria e 
gratidão clamamos a Ti:  
ensina-nos, Senhor os 
teus caminhos, e faze-
nos conhecer tuas sen-
das; guia-nos em teu ca-
minho e conduze-nos a 
todos, nossos governan-
tes e o teu povo, em tua 
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τρίβους σου δίδαξον 
ἡμᾶς, νομοθέτησον ἡμᾶς 
ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ 
ὁδήγησον πάντας, τοὺς 
Ἄρχοντας καὶ τὸν Λαόν, 
ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, ὅτι 
πολλοὶ κυκλόθεν οἱ 
ἐχθροὶ ἡμ ῶν καὶ 
μακάριος ὁ λαός, οὗ ἐστι 
βοηθὸς Κύριος ὁ Θεὸς 
αὐτοῦ, Ἔτι δὲ καὶ ὑπὲρ 
τῶν   ψυχῶν τῶν   
μαρτύρων ἀδελφῶν ἡμῶν 
δεόμεθά σου, τῶν   τε ἐν 
πολέμῳ πεσόντων, τῶν   
τε ἀναιρεθέντων καὶ τῶν   
ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐξορίᾳ 
τελειωθέντων, ἵνα 
αὐλισθῶσιν ἐν ἀγαθοῖς 
καὶ ἀναπαύσωνται μετὰ 
δικαίων καὶ ἵνα τὰ ὀστᾶ 
αὐτῶν ὡς βοτάνη 
ἀνατείλῃ, ὅπως ἂν οἵ τε 
ζῶντες καὶ οἱ ἐπ' ἐλπίδι 
ἀναστάσεως κεκοιμημένοι 
εὐχαριστήριον αἶνον καὶ 
δοξολογίαν σοὶ 
ἀναπέμπωμεν τῷ κραταιῷ 
Βασιλεῖ τῶν αἰώνων εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

verdade, pois estamos 
cercados por nossos por 
nossos inimigos; e bem-
aventurado o povo cujo 
Deus e Senhor é seu au-
xílio. Rogamos-te tam-
bém pelas almas de nos-
sos irmãos martirizados, 
aqueles que pereceram 
na guerra, os desapareci-
dos e os que morreram 
em cativeiro e exílio, 
para que habitem com os 
justos em teu repouso; e 
assim como germina a 
grama, que seja com seus 
corpos mortais, de modo 
que, como os vivos assim 
também os que adorme-
ceram na esperança da 
ressurreição, te elevemos 
um hino de ação de gra-
ças e glorificação, ao Rei 
Soberano dos séculos pe-
los séculos. 
 
 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 
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Ó Soberano, rico em misericórdia, Deus e Senhor 
nosso Jesus Cristo; pela intercessão de nossa purís-
sima Senhora, a Theotokos (Mãe de Deus) e sempre 
Virgem Maria; pelo poder da venerável e vivificante 
Cruz; pelas orações das veneráveis Potestades celestes; 
do venerável profeta e glorioso precursor João Batista; 
dos santos e gloriosos Apóstolos, dignos de todo lou-
vor; dos santos gloriosos e vitoriosos Mártires; dos 
nossos santos Padres, doutores do universo e grandes 
arcebispos: Basílio, o Grande, Gregório o Teólogo e 
João Crisóstomo, de S. N. ..., (titular da igreja ou monasté-
rio)  N. ..., do glorioso santo e grande mártir, o vitori-
oso Jorge; dos Ss. NN. ...,  cuja memória hoje celebra-
mos; dos santos e justos avós do Senhor, Joaquim e 
Ana, e de todos os Santos, atende as nossas súplicas, 
perdoa-nos as nossas faltas, cobre-nos com tuas asas, 
afasta de nós todo inimigo e adversário, conserva em 
paz as nossas vidas. Tem piedade de nós e do teu 
mundo e salva as nossas almas, ó bom e filantropo Se-
nhor! 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 

APOLISIS (BENÇÃO DE DESPEDIDA) 

O Sacerdote: 

Δόξα Σοι, Χριστέ ο Θεός 
ημών, η ελπίς ημών, 
δόξα Σοι.  

Glória a Ti, ó Cristo 
nosso Deus, esperança 
nossa, glória a Ti! 

O Coro: 

Δόξα Πατρί και Υιώ και 
Αγίω Πνεύματι, και νυν 

Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, agora 
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και αεί και εις τους 
αιώνας των αιώνων. 
Αμήν.   

e sempre e pelos séculos 
dos séculos. Amém. 

Κύριε, ελέησον. (γ΄) 
Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
  

Kyrie eléison! (3) 
Padre, abençoa-nos! 

APOLISIS (BENÇÃO DE DESPEDIDA) 

(O Ressuscitado dentre os mortos) Cristo, nosso ver-
dadeiro Deus, tenha piedade de nós e salve-nos, por 
sua filantropia e infinita bondade. Pela intercessão de 
sua puríssima e imaculada Mãe, pelo poder de sua pre-
ciosa e vivificante Cruz, pela proteção das veneráveis e 
incorpóreas Potências celestes, pelas súplicas do vene-
rável Profeta e glorioso e Precursor João Batista, dos 
santos e gloriosos Apóstolos, dignos de todo louvor, 
dos santos, gloriosos e vitoriosos Mártires, de nossos 
santos Padres Teóforos, de nosso pai, entre os santos, 
São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, de 
S. N. ..., patrono (a) desta igreja, dos santos e justos 
avós do Senhor Joaquim e Ana, dos Ss. NN. ..., cuja 
festa celebramos hoje, e de todos os santos. 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 

E, fazendo uma reverência diante do altar, conclui assim: 

Δι’ ευχών των αγίων 
Πατέρων ημών, Κύριε 
Ιησού Χριστέ, ο Θεός 
ημών, ελέησον και 
σώσον ημάς.   

Pelas orações dos nossos 
santos Padres, ó Senhor 
Jesus Cristo, nosso Deus, 
tem piedade de nós e 
salva-nos! 

O Coro: 

Αμήν. Amém. 
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TÍ YPERMÁHO - KONDAKION (MODO PL 4º) 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ 
τὰ νικητήρια, ὡς 
λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν 
εὐχαριστήρια, ἀναγράφω 
σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. 
Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος 
ἀπροσμάχητον, ἐκ 
παντοίων με κινδύνων 
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω 
σοιˑ Χαῖρε, Νύμφη 
ἀνύμφευτε 

A ti Maria, como ao ge-
neral invencível, meus 
cantos de vitória. A ti, 
que me livraste de meus 
males, ofereço meus can-
tos de reconhecimento. 
Pois que tens uma força 
invencível, livra-me de 
toda espécie de perigos, a 
fim de que te aclame: 
Ave, Virgem e esposa! 

HINO À LIBERDADE (HINO NACIONAL DA 

GRÉCIA 

Σε γνωρίζω από την κόψη 
Του σπαθιού την 
τρομερή, 
Σε γνωρίζω από την όψη, 
Που με βιά μετράει τη γη. 
Απ’ τα κόκκαλα[d] 
βγαλμένη 
Των Ελλήνων τα ιερά, 
Και σαν πρώτα 
ανδρειωμένη, 
Χαίρε, ω χαίρε, 
ελευθεριά! 

Reconheço-te pelo gume 
Do teu temível gládio; 
Reconheço-te por esse rá-
pido olhar com que fitas o 
horizonte. 
Saída das ossadas 
Sagradas dos Helenos, e 
pujante da tua antiga 
bravura, Saúdo-te, sa-
údo-te, Oh Liberdade. 
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