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+ FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ + 

14 de setembro de 2020 

A Santa Cruz é o sinal da nossa redenção. Nela contemplamos, de modo sublime, o amor 

de Deus manifestado, de tantas formas, a toda a humanidade. Ao olhar a cruz miramos a 

misericórdia de Cristo Jesus, a sua fidelidade ao desígnio salvífico de se entregar para que 

nenhum daqueles que o Pai lhe confiou se perdessem (cf. Jo 6,39). A Cruz é um convite 

para o cristão, tal como Jesus entregou sua própria vida para o bem de muitos, hoje 

também os seus seguidores são impelidos a se doar em favor do próximo. 

Nós Vos adoramos e Vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela Vossa Santa Cruz 

remistes o mundo! 

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO:  

No momento da celebração em família prepara um pequeno altar, dando destaque ao 

crucifixo. Junto da Cruz uma Bíblia e uma vela. Além disso, lembremos que no dia 15 de 
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setembro celebraremos Nossa Senhora das Dores, padroeira da Diocese de Guaxupé. Ela 

que esteve aos pés da Cruz. Tenha em seu altar uma imagem da Virgem também. 

 

CANTANDO PARA INICIAR:  

1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. 
E nós, também na terra, louvemos a Santa Cruz! 

 
2. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. 
Cantemos nós igualmente, louvores a Santa Cruz! 

 
3. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz. 

Seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus! 
 

INICIANDO EM NOME DA TRINDADE:  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

 

INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO:  

 

Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com Vossos 

dons celestiais. / Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte 

viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. / Sois doador dos sete dons, e sois poder na 

mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós Seus feitos proclamai. / A nossa mente 
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iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e 

protetor. / Nosso inimigo repeli, e concedei-nos Vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal 

deixamos para trás. / Ao Pai e ao Filho Salvador, por Vós possamos conhecer, que 

procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém! 

 

LEITURA: Se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre seu interior. 

Evangelho: Jo 3, 13-17. 

O que o texto diz em si? O que mais me chamou atenção nesse Evangelho?  

• Quando o Povo de Deus se encontrava em perigo o deserto, padecendo e morrendo 

pelo veneno das serpentes, Moisés pediu o auxílio de Deus. O Senhor ordenou que ele 

fizesse uma serpente de bronze e levantasse-a no acampamento, todo aquele que fosse 

picado e olhasse para ela seria amparado. 

• Jesus crucificado é o novo sinal do amor de Deus pelo seu povo, todo aquele que nEle 

crê terá a vida eterna. 

 

MEDITAÇÃO: O que o texto me diz?  

• Jesus é o novo Adão, o homem perfeito sem a mancha do pecado e sem erro. Ora, se  

nem sequer Jesus veio para julgar o mundo, por que, às vezes, nos colocamos a acusar os 

irmãos como se não tivéssemos erro algum em nossas vidas? 
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• Jesus é a favor da vida, seu desejo é oferecer a vida em plenitude, por isso, quando fala 

da Cruz demonstra que esta é uma opção radical que fez. Os seguidores de Jesus precisam 

fazer essa opção radical também. O que estamos dispostos a oferecer em favor da vida? 

• Como lido com a minha cruz? Ela é para mim ocasião apenas de sofrimentos e lamurias, 

ou compreendo que a carregar a cruz é uma consequência do seguimento de Cristo e a 

coerência de vida que o Evangelho exige no mundo hoje? 

 

ORAÇÃO: O que o texto me faz dizer a Deus?  

• O Evangelho de hoje nos mostrou que Deus é a favor da vida em plenitude. Quais 

pedidos eu tenho para fazer a um Deus que deseja minha felicidade completa? Ou quais 

agradecimentos brotam em meu coração diante deste Senhor? 

O que o texto me faz dizer aos irmãos? 

• Se o nosso sinal é a Cruz de Cristo, preciso estar disposto a carregá-la assumindo os 

compromissos que dela brotam. Qual gesto concreto quero assumir a partir disso? 

• Conclusão da oração: Deus, Pai de bondade e Senhor da Vida, queremos vos louvar e 

agradecer porque dá-nos o existir, dá-nos os teus ensinamentos de como bem viver e dá-

nos a chance de escolher esse bem. Que nossos pensamentos, palavra e ações sejam 

sempre sinal no mundo de nossa fé em Vós. Tudo isso vos pedidos por Jesus Cristo, Vosso 

Filho que convosco vive e reina. Amém! 



 

5 

CONTEMPLAÇÃO: Olhar a vida com os olhos de Deus. 

• O que esse texto me ensinou a respeito do olhar de Deus sobre a vida? 

• Qual o novo olhar que sobrou em mim, depois da Leitura Orante do texto? 

• O que preciso transformar em meu coração para me aproximar mais da maneira com 

que Deus age diante da vida humana? 

 

BÊNÇÃO:  

Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de todos os 

males e nos conduza a vida eterna! Amém! 

Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 

 

Canto Final: 

Eu venho do sul e do norte 
Do oeste e do leste, de todo lugar 

Estrada da vida eu percorro 
Levando socorro a quem precisar 

Assunto de paz é meu forte 
Eu cruzo montanhas e vou aprender 

O mundo não me satisfaz 
O que eu quero é a paz, o que eu quero é viver 
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No peito eu levo uma cruz 
No meu coração o que disse Jesus 

 


