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7º Domingo após Pentecostes 

Domingo dos Santos Padres do 4º Concílio Ecumênico 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enquanto a Santa Igreja Cristã era Una e indivisa, seu 

órgão máximo de governo eram os Concílios Ecumênicos, 

assembléias dos Pais e Mestres da Igreja Universal, 

reunidos para resolver questões de fé, ética e moral, 

estabelecendo os alicerces da verdadeira e correta 

interpretação das Verdades Divinas.  

 Êutiques, arquimandrita de um mosteiro em Constantinopla, 

afirmava uma tal unidade na pessoa de Cristo, que chegou à negação da 

realidade plena do Deus-Homem (a dupla natureza, divina e humana, de 

Jesus). Segundo ele, a natureza humana acabava sendo absorvida pela 

natureza divina. Esta heresia ficou conhecida como “monofisismo”, ou 

doutrina da natureza única (divina) de Cristo. 

 Para tratar dessa grave questão cristológica, reuniu-se no ano 

451, na cidade de Calcedônia, o Quarto Concílio Ecumênico, e os Pais 

Eclesiásticos ali presentes, homens santos que contavam, como um todo, 

com a assistência do Espírito Santo, estabeleceram em nome e com 

autoridade para a Igreja Cristã em todo o mundo, a fórmula correta 

(ortodoxa) da fé: “Confessamos um único e idêntico Cristo, Filho e 

Senhor Unigênito, que deve ser reconhecido em duas naturezas (divina e 

humana), sem confusão e sem mudança, sem divisão e sem separação”. 

 Esta é a verdadeira fé, herança sagrada de nossos pais em Deus, 

que continuamos e sempre professaremos. Por isso, ao fazermos o sinal 

da Cruz unimos os dedos polegar, indicador e médio, simbolizando a 

Santíssima Trindade: Um só Deus em três pessoas, enquanto os outros 

dois dedos unimos na palma da mão,para manifestar nossa fé no Deus-

Homem Cristo, honrando suas duas naturezas. 

 Que sejamos dignos do elogio do apóstolo S. Paulo aos cristãos 

de Corinto: “Eu vos felicito por conservardes as tradições tais como eu 

vo-las transmiti”.(I Coríntios 11,2) 



 
 

 

 

  

Tropáro da Ressurreição (tom 6) 
 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável sepulcro/ e 

os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se junto do sepulcro,/ 

procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, subjugaste o inferno,/ sem 

ser molestado por ele/ e encontraste a Virgem, revelando a vida./ Senhor, 

que ressurgiste dos mortos,/ glória a ti! (//) 
 

َّقبر ََّّ.المالئكيةَّالقوات ََّّإن َّ َّعلى صارواََّّوالحراس ََّّ.الموقرَّك َّظهروا

ولمََّّالجحيم ََّّفسبيت ََّّ.الطاهرَّك َّطالبةًَّجسد ََّّندَّالقبر َّع ََّّوقفت ََّّومريم ََّّ.كاألموات

ياََّّ.األمواتَّمنَّبين ََّّقام ََّّفياَّمن ََّّ.مانحاًَّالحياةَّالبتول ََّّوصادفت ََّّا.منهَّب َّتجر َّ

 .لكَّالمجد ََّّرب َّ
Tropário dos Santos Padres (tom 8) 

 
 

 És digno de toda glória, ó Cristo nosso Deus, pois constituíste os 

Santos Padres como astros sobre a terra, e por eles nos guiaste à fé 

verdadeira. Ó misericordioso, glória a ti! (...) 
 

 

َّعلىَّ ناَّالقديسين  َّآباء  َّالتسبيح،َّياَّمنَّأس س  ناَّالفائق  َّإله  َّأيهاَّالمسيح  أنت 

َّأيهاَّ َّالحقيقي، ًَّإلىَّاإليمان  َّجميعا َّه ديتنا َّوب هم َّالمعة، َّكواكب  األرض 

َّالمجد َّ َّالرحمة   لك.الجزيل 
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. (...) 
 
 

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

 السالمَّللعالم.َّولنفوسناَّالرحمةَّالعظمى.
 

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،َّالَّ َّغير  َّلديَّالخالق  َّالخازية،َّالوسيط ة  َّغير  َّالمسيحيين  ياَّشفيعة 

َّن َّطلبات نا َّأصوات  َّت عرضيَّعن َّأنك  َّبما َّبالمعونة  َّت د اركينا َّبل َّالخطأة، حن 

َّفيَّ َّوأسرعي َّالشفاعة  َّإلى َّبادري َّبإيمان، َّإليك  َّالصارخين  َّنحن  صالحة،

ميك. َّالمتشفعة َّدائماًَّبمكر    الطلبة،َّياَّوالدة َّاإلله 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
(* dos Santos Padres do 4º Concílio Ecumênico) 

 

PROKIMENON:: “Alegrai-vos no Senhor e 

exultai, ó justos. Felizes aqueles 

cujas culpas foram perdoadas!” 
(Salmo 32,11.1) 

 
 

Leitura da Epístola de São Paulo a Tito. (3, 8-15) 
 
 

Meu filho Tito, “esta é a doutrina digna de fé, e desejo que, 

com firmeza, a ensines, para que os que creram em Deus aprendam a 

exercitar-se em boas obras. É isto que é bom e útil para os homens. 

Evita as questões tolas, as genealogias e as discussões e controvérsias 

sobre a Lei, porque são inúteis e vãs. Quanto ao herege, depois de 

uma ou duas advertências, evita-o, considerando que está transviado. 

Peca, e por seu pecado se condena. Logo que te enviar Ártemas ou 

Tíquico, apressa-te em vir ter comigo em Nicópolis, porque tenho o 

propósito de ali passar o inverno. A Zenas, o jurista, e a Apolo, cuida 

de provê-los solicitamente e de que nada lhes falte. Que os nossos 

aprendam a exercitar-se em boas obras, para atenderem às prementes 

necessidades, para que não deixem de produzir frutos. Saúdam-te 

todos os que estão comigo. Saúda todos os que nos amam na fé. A 

graça esteja com todos vós.” 
 

Evangelho 
 

(* dos Santos Padres do 4º Concílio Ecumênico) 
 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Mateus. (5, 14-19) 
 
 

 

Disse o Senhor aos seus discípulos: “Vós sois a luz do mundo. 

Não é possível esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se 

acende uma lamparina para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num 

candelabro, para que ilumine todos os da casa. É assim que deve 

brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas 

obras e glorifiquem vosso Pai que está nos Céus. Não penseis que 

vim abolir a Lei ou os Profetas. Não vim abolir, mas completar. E eu 

vos garanto: enquanto não passar o céu e a terra, não passará um “i” 

ou um pontinho da Lei, sem que tudo se cumpra. Quem, pois, violar 

um desses preceitos, por menor que seja, e ensinar aos outros o 

mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus; mas quem os 

praticar e ensinar, será chamado grande no Reino dos Céus”.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/07 - Santo Profeta Elias  
Trata-se do “primaz” na defesa do monoteísmo. Elias exerceu seu 

ministério no Reino do norte, no século IX antes de Cristo, em tempos 

do rei Acab. Elias previu e anunciou uma seca de três anos, durante  os  

quais se refugiou na torrente de Carit onde os corvos o alimentaram, e depois 

em Sarepta, 15 quilômetros ao sul de Sidônia, onde uma viúva lhe deu de 

comer; Elias multiplicou milagrosamente o azeite e a farinha dessa viúva e 

também ressuscitou seu filho. Para evitar a vingança de Jezabel, esposa do rei, 

Elias foi para o sul, onde foi milagrosamente alimentado por um anjo. De lá 

alcançou o monte Horeb.  

Chegando ao fim de sua vida, Elias deixou Gálgala, seguido de Eliseu e 

de um grupo de profetas, fazendo paradas em Betel e Jericó, chegando até o 

Jordão, atravessando o rio a pé enxuto, ao dividir as águas com seu manto. 

Apenas Eliseu, destinado a sucedê-lo, o acompanhou. O fim misterioso de Elias 

foi descrito como um arrebatamento por um carro de fogo. 

Na transfiguração de Jesus no Tabor, Santo Elias aparece juntou com 

Moisés.  

22/07 - Santa Maria Madalena, Mirófora 
Os cristãos do Oriente e do Ocidente celebram juntamente, 

nesse mesmo dia, Santa Maria Madalena. A Igreja Ortodoxa sempre 

destacou-a como mirófora (portadora de aromas) e como “Igual -aos - 

Apóstolos”, título reservado a bem poucos. Nascida em Magdala (na 

época, província da Síria), tinha sido curada por Jesus: “da qual 

haviam saído  sete  demônios” (São Lucas 8,2), e a gratidão para com   

o  Salvador  se  manifestou numa vida nova no seguimento dEle. Segundo uma 

antiga tradição grega, ela viveu em Éfeso, onde teria morrido. Nesta cidade 

moravam também São João, o discípulo amado, e a Santíssima Virgem, Mãe de 

Jesus. 
 

25/07 – Dormição de Santa Ana, Mãe da Santíssima Virgem 
 

De antiquíssima tradição já conhecida no século II, com este 

nome (Ana) é conhecida a mãe da Santíssima Virgem Maria. Santa 

Ana era filha de Mathan, um sacerdote que vivia em Belém, e tinha 

outras duas irmãs: Sobe, que foi mãe de Santa Isabel e avó de São 

João Batista, e Maria, que foi mãe de Maria Salomé. São Joaquim  

casou-se com Santa Ana  quando ambos eram ainda jovens, mas não  

tiveram filhos durante muitos anos - àquela época, não ter filhos era visto como 

punição divina. Entretanto, passado um longo período de esterilidade, Santa 

Ana, aos 40 anos de idade, obteve de Deus a graça do nascimento de Maria, a 

escolhida de Deus para dar à luz ao próprio Cristo, o Salvador.  

O culto a Santa Ana, prestado desde o século VI no Oriente, espalhou-

se pelo Ocidente a partir do século X. A Igreja Ortodoxa celebra a dormição 

(passamento) desta santa em 25 de julho, e a festa dos Santos Pais da Virgem, 

Joaquim e Ana, em 09 de setembro. 


