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L e i t u r a   D o m i n i c a l 
 

                  Nº 144/2014                                                                                                                                               Domingo, 23 /03/2014 

Terceiro Domingo da Quaresma 

Veneração da Santa e Vivificante Cruz 
   

Jesus Cristo, ao preparar os discípulos para o mistério central de sua Páscoa, os exorta: “Quem não 

tomar a sua cruz, cada dia, e me seguir, não poderá ser meu discípulo”. Essas palavras causaram um 

grande escândalo para eles. Na mente dos ouvintes estava a aparentemente cruel afirmativa da Legislação 

Mosaica: “Maldito o que for suspenso no madeiro.” Como não revoltar-se ou, pelo menos, colocar em 

questionamento essa palavras de Jesus? 

No realismo do mistério de Cristo, da sua vida, da sua entrega ao Pai por amor de nós, de sua Ressurreição, a Cruz 

desponta como sinal efetivo de vitória, de triunfo sobre as contradições do ódio, da vingança e das mil invejas de seus 

opositores: “Ao terceiro dia há de ressuscitar”, lemos no Santo Evangelho. 

Quando tudo parece terminado; quando as sombras recobrem a terra como triunfo do mal; quando as multidões, 

arrependidas, descem do Calvário; quando a prepotência dos governantes lacra a sepultura de “Jesus Nazareno Rei dos 

Judeus”; exatamente nessa hora começam a “jorrar as águas da salvação”, anunciadas e ansiosamente esperadas pelos Profetas. 

É aqui o momento e o lugar central da história: enquanto o mundo se movimenta, a Cruz permanece firme. 

Nenhum cristão, depois daquela hora, pode passar indiferente diante da Cruz do Senhor ou prescindir dela - ela nos 

acompanha, como sombra benéfica, desde o nascimento para a vida divina (Batismo) até a sua consumação pela morte. O 

primeiro e o último sinal do cristão é a Cruz. 

Para quem procura adentrar um pouco mais os mistérios da sua fé, há de concordar com São Paulo, o doutor 

inigualável do mistério central de Cristo: “Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.” (Gálatas 6,14). 
 

Tropário 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! (//) 

َّعلىَّقبر ََّّ.المالئكيةَّالقوات ََّّإن َّ َّكاألمواتَّوالحراس ََّّ.الموقرَّك َّظهروا َّالقبر َّع ََّّوقفت ََّّومريم ََّّ.صاروا َّجسد ََّّند َّك َّطالبةً

 .لكَّالمجد ََّّياَّرب ََّّ.األمواتَّمنَّبين ََّّقام ََّّفياَّمن ََّّ.مانحاًَّالحياةَّالبتول ََّّوصادفت ََّّا.منهَّب َّولمَّتجر ََّّالجحيم ََّّفسبيت ََّّ.الطاهر
             

 

Tropário da Santa Cruz (tom 1) 
 
 

Salva, Senhor, o teu povo e abençoa a tua herança; concede às tuas Igrejas vitória sobre os inimigos e protege, pelo poder da tua 

Cruz, este povo que é teu. (//) 
 

حابيهم،َّواحف ظَّبقوة َّصليب كَّ َّالغلبة َّعلىَّم  َّالمؤمنين  َّعبيد ك  َّميراث ك.َّوامن ح  ك  َّوبار  َّشعب ك  َّياَّرب   )باللحنَّاألول(َّخلص 

ينَّب ك. َّالمخت ص    جميع 
 

Tropário do 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. (...) 

 كيَّيمنحَّالسالمَّللعالم.َّولنفوسناَّالرحمةَّالعظمى.َّياَّرسولَّاألممَّالعظيم.َّوالشفيعَّالقديرَّتشفعَّإلىَّالكليَّالقدرة.
  

Condáquion da Quaresma (tom 8)  
Eu sou teu servo, ó Mãe de Deus. A ti canto um hino de triunfo, ó Combatente Defensora! Te dou graças, ó libertadora 

dos pesares! E como tens um poder invencível, livra-me de todas as desventuras, para que possa clamar-te: Salve, ó Mãe 

Sempre Virgem! (//) 

َّم َّكمنقذةٍ َّالشكر  َّلك  م  َّوأقد   ،َّ ي ة حام  َّم  َّجنديةً َّيا َّالغ ل بة َّرايات  َّلك  َّأكتب  ،َّ َّاإلله َّياوالدة  َّعبد ك  َّإنيَّأنا َّالثامن( َّ)باللحن ن 

َّالعزة َّالتيَّالَّ َّلك  َّبماَّأن  ن  :َّإفرحيَّياَّعروساًَّالَّالشدائ د،َّلك  َّإليك  خ  َّالشدائد،َّحتىَّأصر  بَّ،َّأعت قينيَّمنَّص نوف  ت حار 

َّلهاَّ.  عريس 
 Hino do Triságion  

 

   *
 no lugar de “Santo Deus...”, canta-se: 

 Ante a tua Cruz, ó Senhor, prostramo-nos e a tua Santa Ressurreição glorificamos. 



E P Í S T O L A 
                                                                                         (* do 3º Domingo da Quaresma) 
  

Prokimenon:   “Salva, Senhor, o teu povo e abençoa a tua 

herança. 

                          A ti clamo, Senhor meu Deus!” 
(Salmo 28,97.1) 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (4, 14 - 5, 6)    

 

 Irmãos, “tendo, pois, um grande Sumo-Sacerdote, que penetrouَّno Céu, Jesus, o Filho de Deus, continuemos firmes na 

profissão da fé. Porque não temos um Sumo-Sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Ao contrário, passou 

pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantemente, do trono da graça, a fim de 

alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Em verdade, todo Sumo-Sacerdote é escolhido entre os homens 

e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe 

compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer 

sacrifícios tanto pelos próprios pecados, como pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele 

que é chamado por Deus, como Aarão. E assim, não foi Cristo que se exaltou a si mesmo, fazendo-se Sumo-Sacerdote, mas 

aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz ainda em outro lugar: Tu és Sacerdote para sempre, segundo 

a ordem de Melquisedec.” 

 

E V A N G E L H O 
(* do 3º Domingo da Quaresma) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Marcos. (8, 34 – 9,1) 

Disse o Senhor: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a 

sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por amor de mim e pela causa do Evangelho, há de salvá-la. O que adianta 

alguém ganhar o mundo inteiro, e vier a se prejudicar? Ou o que se pode dar em troca da própria vida? Porque se alguém se 

envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará 

dele quando chegar na glória do Pai com os santos anjos’. E lhes disse: ‘Eu vos asseguro: alguns dos que aqui se encontram não 

morrerão antes de verem chegar com poder o Reino de Deus.” 
 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 * na Quaresma, no lugar de “É justo, em verdade, glorificar-te...”, canta-se: 

 

Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação: a hierarquia dos anjos e o gênero humano. Ó templo santificado, 

paraíso espiritual e orgulho das virgens, no qual Deus encarnou-se, tornando-se criança, sendo nosso Deus antes dos séculos. 

Porque fez de teu seio trono e o teu ventre mais vasto que os céus. Em ti, ó cheia de graça, alegra-se toda a criação e glorifica-

te. 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

 

 

A luz de tua face está gravada em nós, Senhor. Aleluia! 
 

 
 

Hino Pós - Comunhão  
   

   * no lugar de “Vimos a luz verdadeira...”, canta-se o Tropário da Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A V I S O S 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/03- Festa da Anunciação da Mãe de Deus. 
 
 

 Missa Solene em honra à Festa da Anunciação, nesta terça-feira, às 11:30hs na Igreja 

de Nossa Senhora à Rua Basílio Jafet, 115. 
 

 

 

 26/03-Festa do Arcanjo Gabriel: 
 

Missa na Igreja de Nossa Senhora às 11:30hs à Rua Basílio Jafet, 115. 

 

Ofício de Akhátistos às 20h, seguido de Palestra 
 

 

 

 

 

 

Dia Horário Tema Palestrante 

28/03 20 hs Humildade: a pobreza que enriquece  Arq. Dimitrios 
 
 

    04/04: Ofício de Akhátistos às 19:30hs. 
 


