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Neste domingo comemoramos os Santos Padres dos seis 

primeiros Concílios Ecumênicos, defensores da verdadeira fé 

diante das heresias que a atacaram no correr dos tempos: 1º 

Concílio – 325 (Niceia); 2º Concílio – 381 (Constantinopla I); 3º 

Concílio – 431 (Éfeso); 4º Concílio – 451 (Calcedônia); 5º 

Concílio – 553 (Constantinopla II); 6º Concílio – 680 

(Constantinopla III). 
 

 Lemos hoje no Santo Evangelho um trecho do famoso “Sermão 

da Montanha”, que se inicia com as bem-aventuranças e prossegue com 

princípios e instruções para os discípulos do Senhor Jesus. 

 Quem vive segundo a “nova lei” das Bem-aventuranças, 

proclamada por Jesus Cristo, o “novo Moisés”, torna-se sal e luz do 

mundo. As duas figuras por Ele empregadas no Evangelho, sal e luz, 

definem a vida e missão dos discípulos, em contraste com a dos fariseus e 

pagãos. 

 O sal dá sabor aos alimentos, e ainda é usado para evitar a sua 

corrupção, que ele se estrague, e era também usado nos sacrifícios 

apresentados no Templo, e, portanto, assumia um papel “consacratório”, 

e se perdesse a capacidade de salgar, era pisado pelos homens, num gesto 

“dessacralizante”. O sal, finalmente, também lembra a sabedoria, como 

vemos num conselho dado por Jesus: “Tende sal em vós mesmos” 

(Marcos 9,50), e devemos temperar com ele o nosso falar: “A vossa 

palavra seja sempre agradável, temperada com sal...” (Epístola aos 

Colossenses 4,6). 

 Os cristãos devem ser também “a luz do mundo”, ou seja, refletir 

a luz que recebem de Cristo, que é “a Luz do mundo” e fonte da verdadeira 

Luz. E nossa luz deve brilhar em testemunho a todos os homens, para que 

todos vejam nossa vida, nossas obras movidas pela fé em Cristo e, por 

causa delas, glorifiquem o Deus Único e Verdadeiro e a seu Filho, nosso 

Salvador.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  
 

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição (//). 

ِلنُسبْح نحُن المؤمنيَن ونسُجْد للكلمة. المساوي لآلِب والروحِ في األزليِة وعدِم 

المولوِد مَن العذراِء لخالِصنا. ألنه ُســرَّ بالجسِد أن  يعلو على الصليب.  االبتداء.

 ويحتمَل الموت. وينهَض الموتى بقيامتِه المجيدة.
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! (...) 
 
 

أنَت أيها المسيُح إلُهنا الفائُق التسبيح، يا من أسََّس آباَءنا القديسيَن على األرِض 

 كواكَب المعة، وبِهم َهديتنا جميعاً إلى اإليماِن الحقيقي، أيها الجزيُل الرحمِة المجدُ 

 لك.
 

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. (...) 

السالم  لى الكلي القدرة. كي يمنحرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إيا 

 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 

ُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونِة بما أنِك صالحة، نحُن عن أصواِت طلباِتنا نح

الصارخيَن إليِك بإيمان، بادري إلى الشفاعِة وأسرعي في الطلبة، يا والدةَ اإللِه 

ميك.  المتشفعةَ دائماً بمكر ِ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 

(* dos Santos Padres) 
 

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 dos Seis Primeiros Concílios Ecumênicos) 

 

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”.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

    17/07 - Santa Marina de Antioquia, megalomártir. 
 

Santa Marina viveu na Ásia Menor, na cidade de Antioquia, onde 

morreu como mártir por volta do ano de 304. Filha de Edésio, sacerdote 

pagão, Marina perdeu a mãe ainda criança. Foi educada por uma 

camponesa cristã; recebeu o batismo, entregou-se à prática das virtudes e 

consagrou-se a Deus  pelo  voto de castidade.  Aos 15 anos teve de voltar 

para casa do pai.  

Ele descobriu que Marina era cristã, enraiveceu-se a ponto de entregá-la ao juiz 

Olívrio. Este encantou-se com a beleza da santa virgem e começou a convencê-la para 

que renunciasse ao cristianismo e ele a receberia por esposa. Marina, porém, foi 

inflexível na sua fidelidade a Cristo – esposo das virgens. Depois de muitos conselhos 

e promessas, vendo a firmeza da menina, o juiz enfurecido ordenou que a açoitassem. 

A Santa, entretanto, permaneceu inalterável no seu supremo ideal. Durante a noite, 

quando Marina implorava a Deus forças para suportar o terrível martírio, apareceu-

lhe uma luminosa cruz e ela ficou curada dos ferimentos provocados pelos flagelos. 

Na manhã seguinte, vendo este milagre, muitos pagãos se converteram. O governador 

ordenou então a execução de Marina e de todos os que haviam aderido a fé em Cristo. 

Naquele dia, juntamente com Marina, foram decapitadas cerca de 1500 pessoas. 

Theotimos, uma das testemunhas, foi quem relatou o martírio de Santa Marina. Suas 

relíquias estavam em Constantinopla até a conquista da cidade pelos cruzados no ano 

1204. Um dos braços de Santa Marina encontra-se no Monte Athos, no Monastério 

de Vatopedi. 

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.  


