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Domingo antes da Santa Cruz 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas as vezes que celebramos a Cruz do 

Senhor não estamos fazendo apologia do 

sofrimento, privando-a do contexto em que se deu 

na vida de Jesus. 

 O diálogo do Senhor com Nicodemos, como 

lemos no Evangelho de hoje, ajuda-nos a encontrar  

o sentido da Cruz, no conjunto do ministério do Mestre. Evocando 

a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto, Jesus 

afirmava ser necessário que Ele também fosse elevado para salvar 

os que haveriam de crer nEle. Como a serpente de bronze era 

penhor de vida para o povo pecador que a contemplava no alto do 

mastro, o mesmo aconteceria com o Cristo (Messias). A força 

salvadora do Filho erguido na Cruz era uma clara manifestação da 

presença do Pai em sua vida. Afinal, na Cruz, o Filho de Deus 

revelava sua mais absoluta fidelidade ao Pai. Por aceitar trilhar o 

caminho traçado pelo Pai, teve de se confrontar com a terrível 

experiência de sofrer a morte dos malfeitores. Assim, tornou-se 

fonte de salvação. 

 Glorificamos Jesus por seu testemunho de adesão 

incondicional ao querer do Pai. Só é capaz deste gesto quem 

acolheu a salvação de que a Santa Cruz é portadora, e deseja 

mostrar-se agradecido a Cristo por tamanha prova de amor. Quem 

se dispõe a abrir o coração e deixar a Cruz dar seus frutos de vida e 

salvação, irá beneficiar-se do amor infinito que o Pai demonstrou 

pela humanidade pecadora. 



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  
 

 

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição. 
 

 والروح   المساوي لآلب   .للكلمة د  ونسج   المؤمنين   نحن   سبح  ن  باللحن الخامس:ل  

 ألنه س ــرَّ بالجسد   .نالخالص   العذراء   من   المولود   .االبتداء وعدم   في األزلية  

 المجيدة. الموتى بقيامته   وينهض   .الموت ويحتمل   .أن يعلو على الصليب
 

 

Tropário da Pré-Festa da Natividade da Mãe de Deus 

(tom 4)  
 

Da raiz de Jessé, e da descendência de Davi, nasceu hoje 

para nós a criança de Deus, Maria. Por isso, tudo juntamente se 

alegra e é renovado. Céus e Terra, juntos regozijai-vos! Louvai-a 

todas as nações! Joaquim exulta e Ana se alegra, clamando: A 

estéril dá à luz a Mãe de Deus, Aquela que nutre nossa vida. 
 

 

كل اليوم من اصل يسى ومن صلب داود. تولد لنا مريم الفتاة االلهية. لذلك 
البرية تبتهج وتتجدد. وتفرح السماء واالرض معاَ. فياقبائل االمم سبحيها. 
فان يواكيم يبتهج . وحنة تعيد صارخة. العاقر تلد والدة االله المغذية 

 حياتنا.
 

 

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 يا 

 السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condaquion da Natividade da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 

 Joaquim e Ana ficaram livres do opróbrio da esterilidade, e Adão 

e Eva foram libertos da corrupção da morte, por teu santo nascimento, ó 

Virgem Pura. Teu povo, salvo da escravidão do pecado, te festeja, 

exclamando: A estéril dá à luz a Mãe de Deus, que alimenta nossa vida.  
 
 

ك  كإن يوا نَّة  من عار  الع ق ر  أطل قا، وآدم  وحواء  من فساد  الموت  بمول د  يم  وح 

ة  الزالت،  المقدس  يا طاهرة  أ عت قا، فله  ي عي  د  شعب ك  إذ قد تخلَّص  من وصم 

غذية  حيات نا. ،صارخاً نحوك    العاق ر  ت ل د  والدة  اإلله الم 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

  (* do Domingo antes da Santa Cruz) 

PROKIMENON: “Salva, Senhor, teu povo 

e abençoa tua herança. 

      Clamo a ti, Senhor 

meu Deus!” 
 

   (Salmo 28, 9.1) 

 

 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. 

(6, 11-18) 
 Irmãos,“vede com que grandes letras vos escrevo com minha 

própria mão. Os que querem se impor pela carne, são estes que vos 

obrigam à circuncisão, só para não serem perseguidos por causa da 

Cruz de Cristo. Pois nem os próprios circuncidados guardam a Lei, 

mas querem que vós vos circuncideis para se gloriarem em vossa 

carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na 

Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está 

crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a circuncisão de nada 

vale, nem a incircuncisão, e sim a nova criatura. Para todos que 

seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, e para o Israel de Deus. 

De ora em diante ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as 

marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja 

com vosso espírito.” 

Evangelho 
 

 

(*do Domingo antes da Santa Cruz ) 
 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

João. (3, 13-17) 
 

Disse o Senhor: “Ninguém subiu ao Céu, senão quem desceu 

do Céu: o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no 

deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja 

levantado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Deus 

amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Único, para que todo 

aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 

não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para 

que o mundo seja salvo por ele.” 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

06/09 – Milagre de São Miguel Arcanjo em Conas 

Conas, também conhecida como Colossas , era uma cidade 

antiga da Frígia, atual Turquia. Aos habitantes desta cidade o 

Apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses. De acordo 

com a tradição da Igreja Ortodoxa os pagãos direcionaram um rio 

contra o santuário de São Miguel lá existente para destruí-lo, mas   

através das  orações de  Santo Arquipo, zelador da igreja, o Arcanjo  

Miguel apareceu e rompeu com um relâmpago uma rocha para redirecionar o 

rio, movendo o fluxo para longe da igreja e santificando para sempre as águas 

que vinham do desfiladeiro. 

08/09 – Natividade da Mãe de Deus 

Quando se aproximava o tempo do nascimento do Salvador 

do mundo, Jesus Cristo, havia, na cidade de Nazaré, na Galiléia, 

um descendente do rei Davi, chamado Joaquim, com a sua mulher, 

Ana. Eram pessoas reconhecidamente de boa índole, conhecidos 

por sua compaixão, humildade e generosidade.   Joaquim  e  Ana  

atingiram  uma   idade   muito  avançada  sem  ter  filhos. Este fato  

entristecia-os, e, apesar da idade,continuavam a pedir a Deus que lhes 

concedesse um filho, fazendo promessa de que, se recebessem essa dádiva, 

destinariam o filho ao serviço de Deus. Naqueles tempos não ter filhos era 

considerado um castigo divino pelos pecados cometidos. Pela fé de São Joaquim 

e Santa Ana, o Senhor lhes concedeu uma especial e grande alegria: finalmente 

conceberam uma filha, à qual foi dado o nome de Maria. 

Quando a Virgem Maria completou três anos, os seus beneméritos pais 

prepararam-na para cumprir a promessa fixada por eles: levaram-na ao Templo, 

para que ela dedicasse sua vida a Deus.  

09/09 – Santos Joaquim e Ana, pais da Virgem Maria. 

 São Joaquim e Sant´Ana chegaram aos 50 anos de 

casamento sem ter filhos, pois ela era estéril. Foi quando São 

Gabriel, o Arcanjo, apareceu a cada um deles e anunciou o 

nascimento de uma filha, pois Deus tinha ouvido suas orações – 

ambos sempre foram muito piedosos e devotos, tenho  doado  

parte de  seus bens para  o  serviço  do Templo e parte para a  

assistência aos necessitados. 

AVISO 

Próximo Domingo: Festa da Exaltação da Santa Cruz. Homenagem 
ao Cardeal Dom Cláudio Hummes da Igreja Católica Romana.  

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_(arcanjo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_(arcanjo)

