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Domingo Após a Exaltação da Santa Cruz 

   Encerramento da Festa 

 

 
  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A crucifixão de Jesus deu à Cruz um sentido 

novo: deixou de evocar a morte, para ser evocação da 

vida. Não mais seria instrumento de castigo, mas de 

salvação. Seria motivo de exaltação e não de 

ignomínia.  

 Esta mudança radical do sentido da Cruz deveu-se ao modo 

como Jesus a viveu. A morte de Cruz foi a prova suprema da 

fidelidade do Filho ao Pai. Nela ficou patente que Deus era o Senhor 

único e exclusivo da  vida  de Jesus, e que nenhuma criatura fôra 

suficientemente forte para desviá-lo do caminho traçado pelo Pai. 

Somente neste sentido é possível entender a necessidade da morte 

de Cruz. Seria praticamente impossível ter Jesus encontrado outra 

forma mais convincente para provar sua fidelidade a Deus. Ele não 

temeu enfrentar, de cabeça erguida, a infamante morte de Cruz, 

quando estava em jogo a razão de ser de sua vinda ao mundo. 

 Daqui provém o respeito cristão pela Cruz e o simbolismo 

de que é revestida. Ela evoca a fidelidade de Jesus, e é apelo a essa 

mesma fidelidade. É a síntese do amor de Jesus pela humanidade, 

ao entregar-se para resgatá-la do pecado, e é um convite para o 

amor. Ela revela o serviço radical e incondicional de Jesus ao Reino 

de Deus, e estimula o cristão a fazer o mesmo. Exaltar a Cruz é, 

pois, optar por trilhar os caminhos de Jesus, tomando a cruz de cada 

dia.  

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=11c6881cef8fb7b0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! (//) 
 

 .صاروا كاألموات والحراس   .الموقر ك  ظهروا على قبر   .لمالئكيةا القوات   إن  

 ا.منه ب  ولم تجر   الجحيم   فسبيت   .الطاهر ك  طالبةً جسد   ند القبر  ع   وقفت   ومريم  

 .كل المجد   يا رب   .األموات من بين   قام   فيا من   .مانحاً الحياة البتول   وصادفت  
 

 

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. 
   

خلص  يا رب   شعب ك  وبارك  ميراث ك، وامن ح  عبيد ك  المؤمنين  الغ ل ب ة  على 

حاربيهم،  ي ن ب ك.م  ة صليبك ، جميع  المخت ص   واحف ظ  بقو 
 

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. (...) 
 

رسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح ا ي

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

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. 
 

 

 

 كَ يا َمِن ارتفعَت على الصليبِ مختاراً ، أيُها المسيُح اإلله ، إمنَْح َرأفَتَك لشعبِ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
  (* do Domingo após a Exaltação da Santa Cruz) 

 

PROKIMENON:  “Quão numerosas  são tuas 

obras, Senhor! Fizeste-as todas   com  
sabedoria!  Bendize,  ó minha alma, ao 

Senhor!” 
 (Salmo 104, 24.1 )  

 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos 

Gálatas. (2, 16-20) 
   

Irmãos, “aprendemos que o homem se justifica não pelas 

obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé 

em Jesus Cristo, esperando ser justificados pela fé em Cristo e não 

pelas obras da Lei, pois pelas obras da Lei homem algum é 

justificado. Mas, se procurando ser justificados por Cristo, ainda 

somos tidos por pecadores, será que Cristo é ministro do pecado? 

De maneira alguma! Se torno a edificar o que destruí, confesso-me 

transgressor. Na realidade, pela Lei morri para a Lei, a fim de viver 

para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou 

eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a 

vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.”       

 

Evangelho 
      

             (* do Domingo da Exaltação da Santa Cruz) 

      Leitura do Santo Evangelho, segundo o 

Evangelista São Marcos. (8, 34b-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, se 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 a Nossa Senhora – tom 8) 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=11c6881cef8fb7b0


 

 

 

 

 

 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

 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 

             23/09 – Concepção de 

São João Batista 

A concepção miraculosa de São João, o "Batista" 

(batizador) marcou o início do cumprimento das promessas 

divinas. João Batista era filho do Sacerdote Zacarias e Isabel, 

e foi concebido quando ambos já estavam em idade avançada, 

sendo, ainda, Isabel, estéril. No Santo Evangelho surgiu  uma  

pergunta  natural  e  espontânea  sobre  o  futuro daquela  

criança: “O que virá a seres menino?” (São Lucas 1,55). Esse 

questionamento surgiu no contexto do mistério divino do 

fato, principalmente em vista da vocação profética de Precursor do 

Messias. Na concepção de São João Batista houve sinais anunciadores de 

um destino extraordinário, pois tinha início a realização do plano amoroso 

e misericordioso de Deus. Foi um acontecimento que produziu em torno 

de si, e nos pais, as primeiras manifestações da alegria da Boa-Nova 

(Evangelho). 

                                24/09 - 

Santa Tacla, Megalomártir e “Igual aos 

Apóstolos” 

Santa Tacla (ou Tecla) nasceu pelos anos 30 depois de 

Cristo, em Icônia, na Licaônia. Seus pais, Mésimo e Teóclia, 

eram muito ricos, tinham muitos escravos e viviam em festas 

escandalosas. Tacla tinha repugnância por tudo aquilo. Buscava 

com ânsia a verdade. Estudou e se formou em Literatura e Belas 

Artes. Quando tinha 18 anos encontrou o Apóstolo  São  Paulo,  

converteu-se à Fé  Cristã, e começou a seguí-lo.  Sofreu  inúmeras  

perseguições  para conservar seu voto de virgindade, saindo incólume do 

tormento da fogueira, dos leões e das serpentes. Embora depois disso a 

tenham deixado livre, ela é considerada pelos Padres da Igreja como a 

“primeira das mulheres mártires”, e “semelhante aos Apóstolos”. 

Mesmo após a morte do Apóstolo, continuou o seu apostolado até idade 

avançada, defendendo os pobres, os escravos e formando comunidades 

cristãs. Faleceu aos 90 anos e sempre foi venerada como a primeira mulher 

mártir. 

Missa em honra à festa de Santa Tacla será nesta quarta-feira, 

24/09, às 11:30hs, na Igreja de Nossa Senhora: Rua Basílio Jafet, 115. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/30
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lica%C3%B4nia&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir

