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A Festa da Exaltação da Santa Cruz é celebrada no dia 14 de setembro,
recordando a doação definitiva de Jesus. A Cruz de Jesus é um mistério de Deus
desde toda a eternidade e já foi manifestada a nós. A Cruz, antes de tudo, é uma
manifestação de amor, o grande mistério do derramamento do Espírito Santo.
Esta festa é a Exaltação do Cristo vencedor. Para nós cristãos, o lenho sagrado é
o maior símbolo de nossa fé. Quando somos apresentados à comunidade cristã,
no Batismo, o primeiro sinal de acolhida é o sinal da cruz traçado em nossa fronte
pelo ministro, pais e padrinhos, sinalando-nos para sempre com Cristo.
O lenho sagrado não é uma divindade, um ídolo, feito de madeira, barro, bronze,
mas ele é para nós santo e sagrado, porque dele pendeu o Salvador do mundo.
Ele é o símbolo universal do cristão. Com orgulho e devoção, ele é a nossa marca,
o sinal de nossa identidade, vocação e missão. Traçando o sinal da cruz em nossa
fronte, a todo o momento, nós louvamos e bendizemos a Santíssima Trindade,
agradecendo o tão grande bem e amor que, pela Cruz, o Senhor continua a
derramar sobre nós.
A Cruz é também a exaltação de Cristo; Ele próprio nos diz: “É chegada a hora
para o Filho do Homem ser glorificado” (Jo 12,32). Celebrando a Festa da
Exaltação da Santa Cruz, celebramos a vitória de Cristo, que nos possibilita
desde agora celebrar a nossa futura glória no céu. Pois, se morremos com
Cristo, cremos também que viveremos com Ele (cf. Rm 6,9).
Esta festividade em honra da Santa Cruz foi celebrada pela primeira vez em 335,
por ocasião da dedicação de duas basílicas construídas em Jerusalém por ordem
de Constantino, filho de Santa Helena. Uma, construída sobre o Monte do
Gólgota, e outra, no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo
poder de Deus. A dedicação se realizou em 13 de dezembro. Com o termo
exaltação, a festa passou também para o Ocidente, e a partir do século VII
comemora-se a recuperação da preciosa relíquia pelo imperador Heráclio em
628. Da Cruz, roubada 14 anos antes pelo rei da Pérsia Cosroe Parviz, durante a
conquista da Cidade Santa, perderam-se definitivamente todas as pistas em

1187, quando foi tirada do bispo de Belém que a havia levado na batalha de
Hattin.
A celebração atual tem um significado bem maior do que o lendário encontro
pela piedosa mãe do imperador Constantino, Helena. A glorificação de Cristo
passa através do suplício da cruz, e a antítese sofrimento-glorificação se torna
fundamental na história da Redenção. Cristo, encarnado na sua realidade
concreta humano-divina, se submete voluntariamente à humilde condição de
escravo (a cruz era o tormento reservado para os escravos) e o suplício infame
transformou-se em glória perene. Assim a cruz torna-se o símbolo e o
compêndio da religião cristã.
A própria evangelização efetuada pelos apóstolos é a simples apresentação de
Cristo crucificado. O cristão, aceitando esta verdade, é crucificado com Cristo,
isto é, deve carregar a sua cruz, suportando injúrias e sofrimentos, como Cristo.
Este, oprimido pelo peso do patíbulo (“patíbulo” é o braço transversal da cruz,
que o condenado levava nas costas até o lugar do suplício onde era encaixado
estavelmente com a parte vertical), foi constrangido a expor-se aos insultos do
povo no caminho que levava ao Gólgata. Os sofrimentos que reproduzem no
corpo místico da Igreja o estado de morte de Cristo são um contributo à
redenção dos homens e garantem a participação na glória do Ressuscitado.
Esta é a razão que fez os mártires cristãos suportarem tão grandes sofrimentos:
“A minha paixão está crucificada – escreve santo Inácio de Antioquia antes de
sofrer o martírio – não existe mais em mim o fogo da carne. Agora começo a ser
discípulo... Prefiro morrer em Cristo a reinar de uma extremidade à outra da
terra. Procuro-o, Ele que morreu por nós... Concedei-me que eu seja imitador da
paixão do meu Deus”.
Exaltemos a Santa Cruz que é fonte de santidade e símbolo revelador da vitória
de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio; também na Cruz encontramos o
maior sinal do amor de Deus, por isso: “mas nós pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os pagãos” (1 Cor 1,23).
Neste dia, a Igreja nos convida a rezarmos: “Do Rei avança o estandarte, fulge
o mistério da Cruz, onde por nós suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto
de Cristo, ao golpe que lhe vibravam, para lavar meu pecado o sangue e a água

jorravam. Árvore esplêndida bela de rubra púrpura ornada dos santos
membros tocar digna só tu foste achada”.

Viva Jesus! Viva a Santa Cruz!
Santa Cruz, sede a nossa salvação!
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