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Tomar a Cruz  
 

O discipulado comporta três atitudes 

radicais. Tudo começa com a renúncia de si mesmo. 

É preciso abrir mão dos projetos pessoais e 

submetê-los às exigências do Reino de Deus. 

Romper com o próprio egoísmo, que faz o indivíduo 

ensimesmar-se, e colocar o próximo e suas carências  

no centro de suas preocupações. Deixar de lado os preconceitos e as 

formas de pensar que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. 

Positivamente, a renúncia do discípulo supõe aceitar a liberdade 

própria dos filhos de Deus, que lhe descortina um horizonte infinito 

de possibilidade de amar e fazer o bem. 

 O passo seguinte consiste em tomar a sua cruz. Ou seja, ser 

capaz de enfrentar as conseqüências de sua opção, sem se intimidar 

ou deixar arrefecer o entusiasmo inicial. A cruz do discípulo é a cruz 

do testemunho verdadeiro de sua fé que, ao defrontar-se com o erro e 

o mal, provoca reações até mesmo de hostilidade, e violenta. É 

também a cruz do desprezo, da rejeição, da zombaria e da exclusão, 

por causa da fidelidade a Jesus Cristo e pela coragem de não pactuar 

com o mal.  

 Por fim, o discípulo está em condições de aceitar o convite 

“siga-me”, e fazer do caminho de Jesus seu próprio caminho e da 

vontade  dele seu projeto de vida. Quem perde a própria vida, acaba 

encontrando a verdadeira vida, a que Jesus tem para oferecer. 
   

 

* 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 ressuscitaste dos mortos. 

Cantamos-te: Aleluia! 
 



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 7)  
 

 
 

Com tua Cruz destruíste a morte/ e abriste o paraíso ao 

ladrão,/ transformaste o choro das portadoras de aromas/ e 

ordenaste aos teus Apóstolos pregarem/ que tu/ ressuscitaste, ó 

Cristo Deus,/ dando ao mundo/ a grande misericórdia. (//) 
 

ََوفتحتَ َ.الموتَبصليبكَ َحطمتَ  َالتَ حامَ َوحَ ن َلتَ وحوَ َ.وسالفرد ََللص  

َق ََبأنكَ َ.زواكرَ أنَي ََكَ سل َرَ َأمرتَ َ.الطيب َالمسيحَ َمـتَ قد حاًَمان ََ.اإللهَأيها

 .العظمىَالرحمة ََمَ العال َ
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. (//) 
 

 

َ َالمؤمنين  ْكَميراث ك.َوامن ْحَعبيد ك  َوبار  )باللحنَاألول(َخلْصَياَرب  َشعب ك 

حابيهم، علىَم  ينَب ك.َالغلبةَ  َالمخت ص   صليب كَجميع   واحْفظَبقوةَ 
َ

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. (...) 

رسولَاألممَالعظيم.َوالشفيعَالقديرَتشفعَإلىَالكليَالقدرة.َكيَياَ

 يمنحَالسالمَللعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.
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  إني أنا عبُدِك ياوالدةَ اإلله ، أكتُب لِك راياِت الغَلَبة يا جنديةً ُمحاِميَة ، وأقد ِ

الشدائِد ، لِكْن بما أنَّ لِك العزةَ التي ال تُحاَرب، لِك الشكَر كمنقذةٍ مَن 

ً ال  أعتِقيني من ُصنوِف الشدائد ، حتى أصُرَخ إليِك: إفرحي يا عروسا

 عريَس لها .

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hino do Triságion 

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

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

Ressurreição glorificamos. 
 

 Epístola 
 

                                         (* do 3º Domingo da Quaresma) 

Prokimenon: “Salva, Senhor, o teu povo e 

abençoa a tua herança. 

A ti clamo, Senhor meu 

Deus!” 
 (Salmo 28, 9.1) 

Leitura da Epístola aos Hebreus. (4, 14 - 5, 6) 
 Irmãos, “tendo, pois, um grande Sumo-Sacerdote, que penetrouَ no 

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.” 
 

Evangelho 
                                            (* 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 
 

Akathistos  (Louvores à Virgem) 
 

As sextas-feiras da Quaresma são dedicadas à Mãe de Deus, 

Nossa Senhora, razão pela qual realizamos nas mesmas (20/03, 

27/03) o OfícioَLitúrgico do Akathistosَ ou “Madih” (Louvores à 

Virgem), às 20:00h, seguido de uma meditação por um de nossos 

Padres, com exceção da última sexta-feira. Nesta próxima sexta o 

tema será “O Jejum como preparação para a Páscoa” com o Bispo 

Dom Romanós.  

Posse da Diretoria  
 

Hoje, ao final da Divina Liturgia,tomará posse solene a Diretoria 

do Conselho de nossa Arquidiocese (Conselho da Cidade de São 

Paulo), recebendo as bênçãos da Cruz do Senhor para o desempenho 

de sua missão. 

 Parabenizamos nossos conselheiros e rogamos sobre eles as 
bênçãos de Deus.  

Comenda Patriarcal 
 

Também hoje terá lugar a solenidade de entrega da Comenda 

Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo ao Ilmo. Conselheiro 

de nossa Arquidiocese: Dr. Valter Boulos.  

Nossos parabéns e votos de felicidades ao novo Comendador. 
 


