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O Evangelho deste Domingo nos convida a refletir sobre 

duas realidades: em primeiro lugar, acentua a impossibilidade de 

se servir a dois senhores, e depois realça a atitude do cristão diante 

das preocupações e trabalhos da vida. 

Concluímos que o Reino de Deus não admite divisões e 

que, a opção pelo Reino, exige uma suprema e desprendida liberdade interior 

diante de tudo o mais. É um convite ao desprendimento. 

O fato de possuirmos valores monetários ou similares não é 

condenável. Torna-se prejudicial, porém, quando nos deixamos possuir por 

eles. O avarento, o cobiçoso não possui, mas é possuído por seus bens e 

desejos. O apego é colidente com a caridade, com a doação e com a entrega. 

É necessário que nossa relação com os bens materiais não se tornem 

obstáculos à relação filial que temos com nosso Deus e que eles sejam apenas 

e somente meios para melhor promover a dignidade humana e, jamais, fim 

em si mesmos. 

Nosso tesouro é Deus e embora carreguemos este tesouro em vasos 

de argila, como revela-nos o Apóstolo Paulo, é preciso que haja plena 

confiança n’Ele e em sua providência. Esta confiança é uma condição para 

que resistamos aos apelos consumistas e ao apego material em geral de nosso 

tempo e de nossa sociedade. A base da confiança do homem está na certeza 

da fidelidade de Deus. 

Encontramos na Palavra de Deus exemplos tão contundentes de 

homens que se entregaram à sua Providência: “As suas palavras não passam” 

(Is 40,8), “Suas promessas serão mantidas” (Tb 14,4). “Deus não mente nem 

volta atrás” (Nm 23,19). “Seu desígnio divino, desígnio de amor, se realizará 

infalivelmente” (SI 32,11; Is 25,1). “O homem pode, portanto, confiar”. 

“Deus vela sobre o mundo (Gn 8,22), dando o sol e a chuva a todos, bons e 

maus (Mt 5,45)”. 
Mas a providência de Deus se manifestou, sobretudo, na Historia da 

Salvação com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua Vida, Morte e 

Ressurreição. A Igreja, sinal visível de sua Presença e Providência, nos ensina 

a confiar e a esperar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 2)  

 Quando desceste até à morte,/ tu que és a Vida Imortal,/ então 

destruíste o inferno/ com o resplendor da tua divindade. E quando 

ressuscitaste os mortos do fundo da terra,/ todas as potestades celestes 

exclamaram:/ ó Cristo Deus, autor da vida,/ glória a ti! 
 

عندما انحدرَت إلى الموت. أيها الحياةُ الذي ال يموت. حينئٍذ أمتَّ الجحيمَ ببرِق 

الهوتِك. وعندما أقمَت األمواَت من تحِت الثرى. َصرَخ نحوَك جميُع القواِت 

 المسيُح اإلله. ُمعطي الحياةِ المجدُ لك. السماوي ِين: أيها
 

Tropário de Santa Ciríaca (Tom 5) 

Ó virgem mártir Ciríaca, fostes um sacrifício digno quando 

ofereceste sua alma pura a Deus; Por isso, Cristo te glorificou, e através 

de ti, Ele derrama os divinos dons e a graça eterna em todos os fiéis, pois 

Ele é o misericordioso Deus de amor! 

قَدْ َظَهْرِت ذَبيَحةً ُمقَدََّسةً، أَيا كيرياكي الُشجاَعةُ الالبَِسةُ الِجهاد، إذْ قَدَّْمِت نَْفَسِك 

 ً دَِك الَمسيح، إْذ إنَّهُ أَْنبََع بِِك، ِلْلمؤِمنيَن نِعَما ِ جابِِلك. وَمجَّ ب  ما ال تَْنُضُب، بِ  ِلْلرَّ

 .أَنَّهُ َرؤوٌف، وُمِحبُّ البََشِر َوْحدَه
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.  

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

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
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.  

يا شفيعةَ المسيحييَن غيَر الخازية، الوسيَطةَ لدي الخالِق غيَر المردودة، ال 

تُعرضي عن أصواِت طلباتِنا نحُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونِة بما أنِك 

صالحة، نحُن الصارخيَن إليِك بإيمان، بادري إلى الشفاعِة وأسرعي في 

ميك.ال  طلبة، يا والدةَ اإللِه المتشفعةَ دائماً بمكر ِ

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

   (* de Santa Ciríaca) 

PROKIMENON: “Deu é adimirável em seus santos. Bendizei a Deus nas igrejas!” 
(Salmo 68:35,26) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas (3, 23-4, 5) 

Irmãos, antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sob a Lei, à espera 

da fé que havia de revelar-se. De sorte que a Lei foi nosso pedagogo até Cristo, a 

fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já não dependemos de 

pedagogo. Todos vós, pois, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos 

vós, que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem 

grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um 

em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência 

de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Explico-me, enquanto o herdeiro é 

menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. É que está sob 

tutores e administradores, até o tempo determinado pelo pai, Assim também nós, 

quando menores, estávamos escravizados na servidão dos elementos do mundo. 

Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de 

uma mulher e foi submetido a uma Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei, a 

fim de que recebêssemos a adoção. 

Evangelho 
                                             (* 3o de São Mateus) 

 Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. 
 (6, 22-33) 

Disse o Senhor: “O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for sadio, 

todo o corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o corpo ficará 

na escuridão. Pois se a luz que está em ti for escuridão, como não será a escuridão? 

Ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará um e amará o outro, ou será 

fiel a um e abandonará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos 

digo: Não vos preocupeis com vossa vida, com o que comereis, nem com o corpo, 

com o que vestireis. Não será a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que 

as vestes? Olhai os pássaros do céu: não semeiam, nem colhem, nem guardam em 

celeiros, mas o Pai Celeste os alimenta. E vós não valeis muito mais do que eles? 

Quem de vós, com suas preocupações, pode aumentar a duração de sua vida em um 

momento sequer? E por que vos preocupais com as vestes? Observai como crescem 

os lírios do campo: não trabalham, nem fiam. Mas eu vos digo que nem Salomão, 

com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do 

campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, gente de 

pouca fé!  Por isso não vos preocupeis dizendo: ‘O que vamos comer? O que vamos 

beber? Com que nos vamos vestir?’ São os pagãos que se preocupam com tudo 

isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, pois, em 

primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas 

em acréscimo.” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Deus, pois nós te glorificamos.  

ِِ  ل  غ  ِّبُِوا واِ اِ اِِِا اِ ال ال اِووبال اِبةَلال  ل ُِّحِ اِبَوِب  إل ِِ بواجِب االستتتالِ ِح ً  

ل هي  ِّةإا ِ لل اِشتتتَةوبَإل و ة ما  ج اغ بَِِّة سَ ِم ِ لل اِستتتَةا َإل اِاي بَِِّة  ستتت ِ   َ   ل

غ ِ لِك واِ اا اِ ِل لْت ِّل ال هللال ً   إ.ول  ِا. َِل ِك  بُظِ

Kinonikon 

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

 

         7/7 - Santa Ciríaca da Nicomédia, Megalomártir 
 

Santa Ciríaca era filha de Dorotéo e Eusébia. A menina nasceu num 

domingo, e por isso lhe deram o nome de “Kiriakí” (Domingo, em grego), 

Durante a perseguição de Diocleciano, seus pais foram presos e, em 

seguida, submetidos a interrogatório, torturados e exilados. Santa  

Ciríaca foi levada a César Maximiano, co-regente da Nicomédia e, dali, para o 

soberano de Bitínia, Hilarião, que lhe disse que a sua beleza era para prazeres e não 

para torturas. Santa Ciríaca respondeu então prontamente: “Nem à minha juventude, 

nem à minha beleza eu dou a menor importância; as mais brilhantes coisas deste 

mundo são passageiras como as flores, e vazias como as sombras, Hoje eu sou bela, 

amanhã serei uma velha cheia de rugas e feia, Porque faria eu então, de minha beleza 

o centro da minha vida? Que valor terá na sepultura que a espera? Portanto, eu te 

repito: sou e serei, na vida e na morte, uma cristã”, Furioso Hilarião a torturou 

duramente. A santa foi suspensa pelos cabelos por várias horas, enquanto os soldados 

queimavam seu corpo com tochas. Não só ela suportou tudo isso, como também 

pareceu se tornar mais corajosa sob a tortura. Finalmente, ela foi levada para a prisão. 

Naquela noite, Cristo apareceu para ela e curou suas feridas. Quando Hilarião a viu 

no dia seguinte, ele declarou que ela havia sido curada pelos deuses porque eles 

tinham pena dela. Então Hilarião pediu que ela fosse ao templo para agradecer aos 

deuses. Ela disse a ele que tinha sido curada por Cristo, mas concordou em ir ao 

templo. No templo, Santa Ciríaca rezou para que Deus destruísse os ídolos sem alma. 

De repente, houve um grande terremoto que derrubou os ídolos, despedaçando-os.  

Santa Ciríaca foi torturada novamente por Apolônio, que sucedeu Hilarião como 

eparca. Quando ela foi lançada em uma fogueira, as chamas foram extintas. Quando 

ela foi jogada para feras selvagens, elas se tornaram mansas e gentis. Portanto, 

Apolônio sentenciou-a à morte pela espada. Foi-lhe permitido tempo para orar, por 

isso pediu a Deus que recebesse sua alma e lembrasse aqueles que honravam seu 

martírio. Assim quando Santa Ciríaca terminou sua oração, os anjos tomaram sua 

alma antes que os soldados pudessem cortar sua cabeça. Cristãos piedosos levaram 

suas relíquias e as enterraram em um lugar de honra. 


