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A Cruz de Cristo foi descoberta por Santa Helena, 

mãe do imperador Constantino, em Jerusalém, no dia 14 de 

setembro do ano 320. Foi, depois, tomada pelos persas, e 

recuperada pelo imperador Heráclio, em 630, e foi, então, 

exaltada ou elevada na Basílica da Ressurreição, novamente 

em Jerusalém.  

São estes os dois grandes acontecimentos históricos comemorados 

na Festa da Exaltação da Santa Cruz, celebrada anualmente, no dia 14 de 

setembro. Desde sua elevação em Jerusalém no século VII, esta festa 

passou a ser celebrada em todas as Igrejas do Império Bizantino. 

Era como que uma data nacional, quando a cruz, símbolo oficial 

do império, era colocada em todos os edifícios públicos e nos uniformes, 

e transportada solenemente em ofícios litúrgicos, pelas mãos de Bispos e 

Padres. 

O Tropário da Festa era cantado em todas as cerimônias públicas 

dos impérios cristãos de Bizâncio e Rússia, rogando a Deus que salvasse 

seu povo e lhe concedesse a vitória nas guerras, e, pelo poder da Santa 

Cruz, conservasse o império. Hoje este Tropário foi “espiritualizado”: os 

“inimigos” sobre os quais se pede vitória são todas as forças do mal, e no 

lugar de se rogar pelos governantes, se pede pelo povo cristão. 

A Festa da Exaltação da Santa Cruz, apesar de sua origem, goza 

de grande significado em todas as Igrejas Cristãs, especialmente na 

Ortodoxia, pois nela recordamos que a Cruz é o único símbolo digno de 

nossa lealdade, que nossa salvação não vem de nenhuma força ou vitória 

terrena, mas pela única, verdadeira e duradoura vitória da Cruz de Cristo, 

e por nossa participação em sua morte e Ressurreição. 

Quando elevamos a Santa Cruz e nos colocamos diante dela em 

adoração a Deus, proclamamos que pertencemos ao Reino de Cristo, e que 

nossa verdadeira cidadania, nas palavras do apóstolo Paulo, é com os 

santos, na cidade de Deus (Efésios 2,19). 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=123968884f8118d2&attid=0.1&disp=inline&zw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No lugar de "Vinde, Adoremos...” canta-se: 
 

 

Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de 

seus pés. 

Salva-nos, ó Filho de Deus, que foste crucificado na carne. 

Cantamos-te: Aleluia! 
 

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. 
  

 ِّ شعبََك وبارْك ميراثَك، وامنَْح عبيدََك المؤمنيَن الغَلَبَةَ على خلْص يا رب 

يِّن بِّك. ة صليبك ، جميَع المختَص   ُمحاربيهم ، واحفَْظ بقوَّ
 

Condaquion da Santa Cruz (tom 4) 
 

 

 Ó Cristo Deus, tu que foste levantado sobre a Cruz 

voluntariamente, derrama sobre teu povo cristão tua misericórdia. 

Alegra, com teu poder, os nossos fiéis, concedendo-lhes a vitória 

contra os adversários, pois teu auxílio, para nós, é uma arma de paz 

e um escudo invencível. 
 

 

شعبَِك أفَتَك ليا َمِن ارتفعَت على الصليبِ مختاراً ، أيُها المسيُح اإلله ، إمنَْح رَ 

ً إيَّاُهُم الغَلَبةَ على  تَِك المؤمنيَن ، مانِحا ْح بقوَّ الجديِد ، الُمسمَّى بَِك ، وفَر ِ

 ُمحاربيهم ، ولتَُكْن لُهْم معونَتَُك سالَح سالٍم ، وَظفَراً غيَر مقهور.

Hino do Triságion 

 

 

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

 

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

Ressurreição glorificamos. (três vezes) 

Glória ao Pai ... agora, sempre .. 

E a tua Santa Ressurreição glorificamos. 

 Ante a tua Cruz, ó Senhor ... 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
  (* da Exaltação da Santa Cruz) 

PROKIMENON: “Exaltai o Senhor nosso Deus e 
prostrai-vos diante do 

escabelo de seus pés. O Senhor 

reina – tremam os povos!” 
(Salmo 99, 5.1) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios.  
(1, 18-24) 

 Irmãos, “a doutrina da cruz é loucura para os que se perdem, mas é 

poder de Deus para os que se salvam. Consoante está escrito: Destruirei a 

sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. Onde está 

o sábio? Onde o letrado? Onde o pesquisador das coisas deste mundo? 

Não transformou Deus em loucura a sabedoria deste mundo? Uma vez 

que, na sabedoria de Deus, o mundo não o reconheceu pela sabedoria, 

aprouve a Deus servir-se da loucura da pregação para salvar os que crêem. 

Porque os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria, enquanto 

nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para 

os pagãos, mas poder e sabedoria de Deus para os chamados, quer judeus, 

quer gregos.” 

Evangelho 
                 (* da Exaltação da Santa Cruz ) 

    Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

João. (19, 6 b-11 a, 13-20, 25-28 a, 30 b-35 a) 
 

Naquele tempo, os Sumos-Sacerdotes e os anciãos deliberaram 

contra Jesus, para fazê-lo perecer. Foram, então, para Pilatos, dizendo: 

“Crucifica-o! Crucifica-o!” Pilatos lhes disse: ‘Tomai-o vós e crucificai-

o, pois não encontro nele crime algum’. Os judeus responderam: ‘Nós 

temos uma Lei e, segundo a Lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de 

Deus’. Ao ouvir essas palavras Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou 

novamente no palácio e perguntou a Jesus: ‘Donde és tu?’ Jesus não lhe 

deu resposta. Disse-lhe, então, Pilatos: ‘Tu não me respondes? Não sabes 

que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar?’ Jesus lhe 

respondeu: ‘Não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do 

alto’. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-

se no tribunal, no lugar chamado “Pavimento de Pedra”, em hebraico 

“Gábata”. Era véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos 

judeus: ‘Aqui está o vosso rei!’ Mas eles gritaram: ‘Fora com ele! 

Crucifica-o!’ Pilatos perguntou: ‘Vou crucificar o vosso rei?’ Os Sumos-

Sacerdotes responderam: ‘Nós não temos outro rei senão César’. Então 

Pilatos o entregou a eles para que fosse crucificado. Levaram, então, Jesus 

consigo. Jesus saiu carregando a cruz para o lugar chamado “Caveira”,  

em  hebraico  “Gólgota”. Ali o crucificaram,  juntamente com outros dois, 

 



 

 

 

 

 

 

 

um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um letreiro, e 

colocá-lo no alto da cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. 

Muitos judeus leram o letreiro, porque ficava perto da cidade o lugar onde 

Jesus foi crucificado, e o letreiro estava escrito em hebraico, grego e latim. 

Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de 

Cléofas e Maria Madalena. Vendo a mãe e, perto dela, o discípulo a quem 

amava, Jesus disse para a mãe: ‘Mulher, aí está o teu filho’. Depois disse 

para o discípulo: ‘Aí está a tua mãe’. E desde aquela hora o discípulo tomou-

a sob seus cuidados. Em seguida, sabendo que tudo estava consumado, 

Jesus, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus pediram a Pilatos 

que quebrasse as pernas dos crucificados e fossem retirados. Assim o 

fizeram, porque já era a tarde de sexta-feira e não queriam que os corpos 

ficassem na cruz durante o sábado, por ser aquele sábado particularmente 

solene. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do outro 

que tinham sido crucificados com ele. Quando chegaram, porém, a Jesus e 

viram que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados 

traspassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quem o viu 

deu testemunho, e o seu testemunho é digno de fé.” 

Megalinário (Hino a Nossa Senhora – tom 8) 
* no lugar de “É justo em verdade ...”, canta-se: 

 Ó Mãe de Deus, tu és o Paraíso Místico, pois de ti floresceu Cristo, 

sem semente. Por Cristo foi transplantada na terra a Árvore frutífera da 

Cruz, portadora da vida. Agora, prosternando-nos diante dela, exaltada, a 

ti engrandecemos. 

يا والدةَ اإلله، أنتِّ الفردَوُس السري، إذ أنكِّ أنبتِّ المسيَح بغيرِّ فالحة، الذي منهُ 

بَْت في األرض شجرة الصليبِّ الحاملة الحياة، فاآلن إذ نسُجدُ لهُ مرفوعاً، إ اكِّ ينُصِّ

 نعظم.
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
(página 122 – livro da Divina Liturgia) 

 

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

 قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. هليللويا.
 

Hino Pós-Comunhão 
 

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

Apolisis (Encerramento) 

 Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a ti... 

 que foste crucificado na carne ... 

* ao final da Divina Liturgia: Ofício da Exaltação da Santa Cruz 

 

 
 


