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Terceiro Domingo após Pentecostes  

Domingo 3º do Evangelho de São Mateus  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus exortou os seus discípulos a “buscarem, 

antes de qualquer coisa, o Reino de Deus e a sua 

justiça”. Esta admoestação pode ser tomada como 

uma espécie de resumo dos ensinamentos do Mestre. 

Nela está sintetizada o essencial de sua doutrina. 

Busca o Reino de Deus quem centra a sua vida em Deus e 

em sua vontade, não deixando de fora nenhum âmbito de sua 

existência, por mais simples que seja. Deus não quer ter 

concorrentes e não os tem. A idolatria não encontra lugar no 

coração do discípulo, uma vez que está solidamente ancorado em 

Deus. 

 A justiça do Reino decorre desta busca sincera, sendo sua 

expressão. Ela se torna patente no modo de proceder do discípulo 

cuja vida está centrada em Deus. Neste sentido, justiça torna-se 

sinônimo de amor misericordioso, solidariedade fraterna, perdão 

reconciliador, igualdade, respeito, empenho por construir a paz. 

Justiça do Reino é ação visando expandir o senhorio de Jesus 

Cristo na vida de cada pessoa e da sociedade. É luta em prol de um 

mundo mais conformado com o querer divino. É rejeição de tudo 

quanto impede a concretização do Reino de Deus. Enfim, é recusa 

a toda forma de idolatria e injustiça. 

 A busca do Reino de Deus e de sua justiça polariza de tal 

modo as preocupações do discípulo, a ponto de nada mais lhe 

parecer importante. Independentemente de suas preocupações, ele 

terá, por acréscimo, tudo quanto necessita.  



 
 

 

 

  

 

 

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!  
 

نأ دد  ننحةنئدد  نن.حلدد النينيتدد  نأيهددانحلرةددا  نن.إلددانحلتدد  نعنددا انحدرددا   ن

دن.حلثدر ن د نترد  ننحأل  ح  ننوعنا انأقت  نن.كيه ت ننببرق ننحلجرةم ن نرخ نص 

نحلتجدا ننعطد نحلرةدا  ن  نن.حإللهنة :نأيهانحلتسةح نحلستاوي  ننحلق ح  ننجتةع نندر ك ن

 لك.

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. 
 
 

 س لنحأل منحلعظةم.نوحلشفةعنحلقايرنتشفعنإلانحلكل نحلقا  .نك نيتنحنيان

 حلسالمنللعالم.نولنف سنانحلرحتةنحلعظتا.

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.  
 

نحلتردود ،ن نغةر  نحلخازية،نحل سةط ة نلاالنحلخالق  نغةر  يانشفةعة نحلتسةرةة  

نبتان نحلخطأ ،نبلنت ا ح كةنانبالتع دة  نطلبات ناندر   ينت عرض نع نأص ح  

نحلشفاعة ن نإلا نباد ال نبإيتان، نإلةك  نحلصا خة   ندر   نصالرة، أدك 

 حلتتشفعة ندحئتاًنبتكر   ةك.نوأسرع نف نحلطلبة،نيانوحلا  نحإلله ن
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

   (* do 3o Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: “O Senhor é minha força e meu 
vigor. O Senhor me castigou 

severamente, mas não me 

entregou à morte!” 
 

(Salmo 118, 14.18) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. 

(5, 1-10) 
 

Irmãos, “justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que, em virtude da fé, chegamos 

à graça em que nos mantemos, e nos gloriamos na esperança da glória de 

Deus. E não só isso. Até nas tribulações nos gloriamos. Pois sabemos 

que a tribulação produz paciência, a paciência prova a fidelidade e a 

fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, 

pois o amor de Deus se der- ramou em nossos corações pelo Espírito 

Santo que nos foi dado. Com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo 

morreu no momento oportuno pelos ímpios. Com dificuldade alguém 

aceitaria morrer por um justo; por um homem de bem talvez haveria 

quem se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco 

pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. 

Com maior razão, pois, agora, justificados por seu sangue, seremos 

salvos da ira. Se, ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos 

por sua vida.” 

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, pois nós te glorificamos.  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

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

Aleluia! Aleluia! 

       24/06 – Natividade de São João Batista 

São João Batista era filho do Sacerdote Zacarias e de 

Isabel. Chamava-se “Batista” pelo fato de ser um 

“batizador”. São João veio à luz em idade avançada de seus 

pais, que eram parentes de Jesus. Foi ele o Precursor do 

Messias (Cristo).  

São Lucas, em seu Evangelho, narra a concepção, o nascimento e 

a pregação de São João Batista, marcando assim o advento do Reino de 

Deus no meio dos homens. 

 A Igreja o celebra desde os primeiros séculos do Cristianismo. É o 

único santo cujo nascimento (24/06) e martírio (29/08), são evocados em 

duas solenidades pelos cristãos. 
 

 Missa em honra à Festa da Natividade de São João 

Batista, nesta quarta-feira, às 11:30hs, na Igreja de Nossa 

Senhora, Rua Basílio Jafet, 115. 

 

 

 


