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O tema principal do Evangelho de hoje é a revelação 

que Jesus faz de si mesmo, argumentando que foi enviado pelo 

Pai para trazer a mensagem da salvação. Os judeus e fariseus 

não entendiam bem o que Jesus estava dizendo, por isso 

interpretavam como queriam aquilo que escutavam. Por 

exemplo:  quando   Jesus   dizia que  para  onde  iria   eles  não  

poderiam acompanhá-lo, os judeus pensavam que Jesus estava dizendo que 

iria se matar. Quando Jesus falava d’Aquele que O enviou, os judeus 

pensavam numa pessoa humana; não compreendiam que Jesus estava 

falando de Deus. 

Jesus afirma àqueles que questionavam Suas palavras: “Vós sois cá 

de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste 

mundo”. 

Os cristãos não são pessoas que “simplesmente concordam” com o 

que Jesus ensinou. Eles são chamados a seguir o Mestre, sendo testemunhas 

da Sua presença no mundo. Os cristãos devem sentir-se filhos de Deus, 

atraídos pelo exemplo do próprio Cristo. É muito mais do que admiração por 

uma doutrina ou por alguém. É um compromisso de atualizar o ensinamento 

e estabelecer um novo relacionamento com Deus e com os irmãos. Por isso, 

a fé não se expressa apenas nos momentos de comemoração e de celebração 

. A fé impulsiona a pessoa para um futuro melhor do que o presente e exige 

o empenho pessoal para mudar o que é necessário e possível. 

Diante do cristão está a imagem de Cristo na cruz do Calvário, 

como lembrança do alto preço que foi pago para assegurar-lhe um destino 

feliz. Entende-se, então, o que o Mestre disse certa vez: “Quando tiverdes 

elevado o Filho do Homem, sabereis quem eu sou”. Os sofrimentos e a 

morte de Jesus são a expressão da intensidade do Seu amor por todas as 

pessoas, revelando que o nosso Deus é amor sem fim. 

Quando o Mestre falava sobre esse assunto, os discípulos achavam 

muito estranho. De fato, é difícil explicar, pois não se trata de entender com 

a razão. Somente ao chegar o momento decisivo da Cruz é que se verificou 

o contraste, a grande diferença: de um lado o medo que afugentou quase 

todos os seus amigos e, do outro, a incompreensível entrega da vida para 

que todos voltem para Deus.  



 
 

 

 

  

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. 
  

َعلىَ َالغ ل ب ة  َالمؤمنين  َعبيد ك  َوامن ْح َميراث ك، َوبارْك َشعب ك  َرب   َيا خلْص

ي نَب ك. َالمخت ص  ةَصليبكَ،َجميع  حاربيهمَ،َواحف ْظَبقوَّ  م 
 

 

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. (...) 
 

َ َيمنحَيا َكي َالقدرة. َالكلي َإلى َتشفع َالقدير َوالشفيع َالعظيم. َاألمم رسول

 السالمَللعالم.َولنفوسناَالرحمةَالعظمى.

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. 
 

 

يا َمِن ارتفعَت على الصليِب مختاراً، أيُها المسيُح اإلله، إمنَْح َرأفَتَك لشعبَِك 

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

 سالٍم، وَظفَراً غيَر مقهور.للُمحاربيهم  ولتَُكْن لُهْم معونَتَُك سالَح 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 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 
  (* Excepcionalmente neste domingo) 

 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São João. 

(8, 21-30) 

Disse o Senhor aos Judeus que vieram a ele: “Eu vou embora, e 

vós me procurareis mas havereis de morrer no vosso pecado. Para onde 

eu vou, vós não podeis ir”. Então os judeus começaram a se perguntar: 

“Será que ele vai matar-se, pois diz: para onde eu vou, não podeis ir”? 

Jesus lhes disse: “Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima Vós sois deste 

mundo, eu não sou deste mundo. É por isso que eu vos disse: morrereis 

no vosso pecado. Pois se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso 

pecado”. “Quem és tu? – perguntaram-lhe então. Jesus respondeu: 

“Desde o começo venho dizendo quem eu sou. Tenho muitas coisas para 

dizer e condenar a vosso respeito. Mas aquele que me enviou é 

verdadeiro, e falo ao mundo o que dele ouvi”. Mas eles não 

compreenderam que lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: “Quando 

tiverdes levantado o Filho do homem, sabereis que eu sou e que nada 

faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai me ensinou. Quem me 

enviou está comigo. Não me deixou sozinho, pois faço sempre o que é 

do seu agrado”. Ao falar isso, muitos creram nele.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus... 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! 

20/09 – Santos Eustáquio, sua esposa Teopista e seus 

dois filhos Agapito e Teopisto, mártires. 

Antes da sua conversão ao cristianismo, Eustáquio era 

um general romano de nome Plácido ao serviço 

do imperador Trajano.Certo dia,enquanto caçava nas 

proximidades de Roma, Plácido apanhou um grande cervo e, 

entre seus chifres viu uma cruz mais brilhante que o sol na 

qual se lhe revelou a face de Cristo. Sendo assim, fez-

se batizar a si e à sua família, e mudou o seu nome para 

o grego Eustachion (com o significado de «boa fortuna»). 

Uma série de calamidades abateram-se sobre o recém-convertido e a 

sua família para testar a sua fé: foi roubado, a sua esposa raptada pelo capitão do 

navio onde seguia e, por fim, ao atravessar um rio, os seus dois filhos foram 

levados, um por um lobo, outro por um leão. Tal como Jó, Eustáquio lamentou-

se, mas não vacilou nem perdeu a fé. 

Acabaria por recuperar o seu prestígio, cargos e reunir a família. 

Porém, quando demonstrou a sua nova fé ao recusar-se a fazer um sacrifício 

pagão, o imperador Adriano condenou Eustáquio, a esposa Teopista e os dois 

filhos Agapito e Teopisto à morte, ordenando que fossem cozinhados vivos 

dentro de um touro de bronze, no ano de 118 d.C. 
 

 

CONCERTO DE MÚSICA SACRA NA CATEDRAL 
 

  

A Catedral Metropolitana Ortodoxa 
convida a todos para assistir o Concerto “A 
Paixão Segundo São Lucas”, com o Coral da 
Cidade de São Paulo sob a regência do Maestro 
Luciano Camargo, hoje, 20/09, às 16 hs, aqui em 
nossa Catedral. Entrada Franca. 
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