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O oficial romano, de que fala o Santo Evangelho 

que lemos hoje, um “pagão”, podia ser tanto um oficial 

do rei Herodes Antipas, como também um centurião 

romano a serviço na cidade de Cafarnaum. Notamos que 

São Mateus frisou a relação igualitária entre patrão e 

empregado, a ponto de o patrão recorrer à religião do 

empregado, que certamente deveria ser judeu. 

Além disso, o oficial respeitava profundamente os costumes 

judaicos, pois sabia que um judeu ficaria “impuro” se entrasse na casa de 

um pagão. Isso tudo preparou o foco da atenção para a palavra de Jesus 

Cristo, palavra que tinha o poder de curar. Ela é como uma ordem que 

um oficial dá para os seus soldados, realizando aquilo que ela ordena e 

significa, isto é, a libertação para a saúde e a vida. 

O auge da narração está nas palavras humildes e cheias de fé do 

centurião:  “Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. 

Dizei uma só palavra e meu servo será curado”; e na afirmação 

admirada do Senhor: “Em verdade vos digo: não encontrei semelhante fé 

em ninguém de Israel”.  

Era uma afirmação favorável à missão cristã entre os pagãos. 

Mas é igualmente um ponto sério para a meditação da comunidade: o 

Evangelho muitas vezes pode encontrar mais eco naqueles que estão fora 

da comunidade do que naqueles que estão dentro e que afirmam estar 

comprometidos com a fé.  

O texto faz pensar em todos os cristãos anônimos que, embora não 

conheçam a Jesus, interna e externamente o seguem na prática do bem, 

quem sabe até fazendo mais do que alguns cristãos declarados, segundo 

as palavras do próprio Cristo: “Por isso, eu vos declaro que multidões 

virão do  Oriente e do  Ocidente e se assentarão  no Reino dos Céus com 

Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do Reino serão lançados nas 

trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tropário da Ressurreição (tom 3) 
 
 

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 ِ ِئَِووطِ.هِ دِ عزاً

ِجَِِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ ِمن ِالعالمَِِحَِنَومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذنا

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom3) 
 
 

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. (...) 
 

ِ ِيا ِتشفع ِالقدير ِوالشفيع ِالعظيم. ِاألمم ِيمنحِرسول ِكي ِالقدرة. ِالكلي إلى

 السالمِللعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظمى.
 

Condaquion da Mãe de Deus (tom 2) 
 

 Protetora irrecusável dos cristãos, intercessora imutável 

diante do Criador; não desprezes as vozes dos pecadores 

suplicantes, mas socorre com bondade aos que clamam com 

sinceridade. Apressa-te em interceder; apressa-te em suplicar por 

nós, ó Mãe de Deus, tu que proteges sempre os que te honram. (//) 
 

ِالمردودة،ِالِ ِغيَر ِلديِالخالق  ِالمسيحييَنِغيَرِالخازية،ِالوسيَطةَ ياِشفيعةَ

ِا ِنحن  ِطلبات نا ِأصوات  ِت عرضيِعن ِأنك  ِبما ِبالمعونة  ِتَدَاركينا ِبل لخطأة،

ِفيِ ِوأسرعي ِالشفاعة  ِإلى ِبادري ِبإيمان، ِإليك  ِالصارخيَن ِنحن  صالحة،

ميك. ِالمتشفعةَِدائماًِبمكر    الطلبة،ِياِوالدةَِاإلله 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epístola 
   (* do 4º Domingo após Pentecostes) 

PROKIMENON:  “Cantai louvores a Deus, 
cantai! 

                              Povos 

todos, batei palmas!” 
(Salmo 47, 7.1 ) 

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo aos Romanos. 
(6, 18-23) 

Irmãos, “livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Em 

atenção à fraqueza da carne, sirvo-me de linguagem humana. Assim como 

pusestes os membros a serviço da iniqüidade e impureza para fazer o mal, 

assim também entregai-os agora ao serviço da justiça, para a santidade. 

Quando éreis escravos do pecado, éreis livres da justiça. Quais os frutos que 

obtivestes então? Frutos de que agora vos envergonhais. Pois o seu fim é a 

morte. Mas agora, livres do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto 

a santidade e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, 

enquanto a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor.”  

Evangelho 
 

                                                      (*4º de São Mateus) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (8, 5-13) 

Naquele tempo, “Jesus entrou em Cafarnaum, e aproximou-se dele 

um oficial romano, suplicando: ‘Senhor, meu criado está de cama em minha 

casa, ficou paralítico e sofre horrivelmente’. Jesus lhe disse: ‘Eu vou lá curá-

lo’. O oficial respondeu: ‘Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu 

teto, mas dize uma só palavra e meu criado ficará bom. Pois também eu sou 

um subordinado e tenho soldados sob meu comando. Digo a um: Vai! E ele 

vai; a outro: Vem! E ele vem; e a meu escravo: Faze isto! E ele faz’. Jesus 

ouviu e, admirado, disse aos que o seguiam: ‘Em verdade vos digo: em 

ninguém de Israel encontrei tanta fé! Digo-vos pois: Muitos virão do Oriente 

e do Ocidente sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos 

Céus, enquanto os filhos do Reino serão lançados fora, na escuridão; ali 

haverá choro e ranger de dentes’. E Jesus disse ao oficial: ‘Vai e seja feito 

conforme acreditaste’. E naquela mesma hora o criado ficou curado”. 
 Megalinário (Hino à Virgem –tom 8)  

 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus.  

Sempre Bem-Aventurada e Imaculada Mãe de nosso Deus; mais 

venerável que os Querubins e mais gloriosa que os Serafins; que ilibadamente 

deste à luz o Verbo de Deus. Logo, és verdadeiramente Mãe de, pois nós te 

glorificamos. 

 Kinonikon (Hino da Comunhão) 

Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

08/07 – São Procópio, Megalomártir 
 

São Procópio foi criado na idolatria. O próprio 

imperador Diocleciano recrutou-o para o seu exército. 

No início das perseguições de Diocleciano aos cristãos, 

ele foi enviado a Alexandria para exterminar os cristãos. 

No caminho, foi surpreendido por um terremoto, e Jesus  

Cristo apareceu-lhe e uma cruz brilhante e radiante iluminou o céu. 

Então mudou de caminho e defendeu com sucesso Jerusalém contra os 

invasores. Entrou na cidade e disse a sua mãe que era cristão. Levado a 

julgamento, tirou sua espada e seu cinto militar para mostrar que era 

soldado apenas de Cristo. Foi preso e torturado.  

Foi decapitado em 08 de julho do ano 303, depois de oferecer 

orações pelos necessitados e pela Igreja. Ele foi o preparador e 

“animador” dos mártires. 

11/07 – Milagre de Santa 

Eufêmia, Megalomártir 

A grande mártir Santa Eufêmia sofreu o martírio na 

cidade de Calcedônia, no ano 304, sob a perseguição movida 

contra os cristãos pelo imperador Diocleciano, e um século e 

meio depois sua intervenção miraculosa se fez sentir no IV 

Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451.  As reuniões deste  

Concílio se realizaram na igreja em que repousavam as relíquias da 

santa, e a questão tratada era a heresia monofisita, que afirmava haver 

uma só natureza em Jesus Cristo, a divina, contra o ensino da doutrina 

ortodoxa, que afirmava a dupla natureza, humana e divina, do Senhor. 

Após longos debates não se chegou a um consenso. O santo Patriarca de 

Constantinopla, Anatólio, propôs, então, que se recorresse à intercessão 

da santa mártir, cujas relíquias ali estavam. Cada grupo escreveu sua 

confissão de fé e, aberto o túmulo de Santa Eufêmia, as depositaram 

sobre os restos mortais da santa, que foi lacrado e guardado por ordem 

do imperador Marciano, e durante três dias todos se dedicaram à oração 

e ao jejum. Findo esse período de tempo o túmulo foi reaberto na 

presença do Patriarca e do imperador e de membros do seu conselho, e 

encontraram o texto com a profissão de fé ortodoxa (das duas naturezas) 

na mão direita de Santa Eufêmia, o outro texto (da heresia monofisita) 

estava a seus pés. Após esse milagre muitos passaram a crer na dupla 

natureza de Cristo, e os que permaneceram na heresia foram 

excomungados. As relíquias da santa foram, posteriormente, trasladadas 

para Constantinopla, para uma igreja recém construída e a ela dedicada. 

 

 


