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Chegada e Acolhida vibrante dos ícones, com carreata bandeiras das 
SMP, Banner dos GBRs envolvendo todos os missionários das SMP, os 
grupos bíblicos de reflexão, pastorais, movimentos e lideranças de toda a 
Paróquia. 

 

CELEBRAÇÃO 

ACOLHIDA NA PARÓQUIA DA CRUZ DO 14º INTERECLESIAL 

 

ANIMADOR: É com alegria e esperança que acolhemos a Cruz do 14º 
Intereclesial das comunidades Eclesiais de Base que acontecerá em nossa 
Arquidiocese nos dia 23 a 27 de janeiro de 2018. A peregrinação da Cruz quer 
congregar a nossa comunidade em união com a Arquidiocese neste momento 
de celebração das Comunidades de todo o nosso Brasil.  
 
ENTRADA DA CRUZ 
Canto: 
Nova Geração (Composição: Pe. Zezinho) 
1. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. 
Estradas 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. 
Refrão: No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No 
peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. 
2. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu. 
Mas sei que já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero ser eu. 
O mundo ferido e cansado de um „negro‟ passado de guerras sem fim. 
Tem medo da bomba que fez, a fé que desfez mas aponta pra mim. 
Refrão: 



3. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado mas sei entender. 
Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente viver. 
Eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. 
Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. 
 
 
ANIMADOR: Com alegria vamos acolher Nossa Senhora do Rocio. Maria é a 
mãe missionária e peregrina que acompanha o seu Filho Jesus até a cruz. 
 
ENTRADA: Nossa senhora do Rocio – Padroeira do Paraná. 
CANTO: A Rainha do Paraná 
   
Quando chega a primavera 
Eu vejo minha tapera 
Toda enfeitada de flores 
 
A rosa me faz lembrar 
Do porto Paranaguá 
Aquele ninho de amores! 
 
Da igreja do Rocio 
Onde o romeiro pediu 
Uma graça e alcançou 
 
Não há nada mais divino 
Que o rocio cristalino 
Da noite que serenou! 
 
Era o mês de novembro 
Diz a história, eu me lembro 
A natureza floresceu 
 
Num lindo campo de rosa 
Uma Santa milagrosa 
Certa noite apareceu 
 
Ali ergueram um santuário 
Onde a Virgem do Rosário 
Aos aflitos atendeu 
 
Com o orvalho que caiu 
Santa Virgem do Rocio 
Este nome recebeu! 
 
Quando chegam os marinheiros 
Nossos irmãos brasileiros 
No porto Paranaguá 
 
Ao deixarem o navio 
Vão à igreja do Rocio 
Suas bençãos implorar 



 
Pedindo felicidade 
Que acabe as tempestades 
Que desaba sobre o mar 
 
Pedem paz e proteção 
Para que nunca falte o pão 
Na mesa de um pobre lar! 
 
Santa Virgem do Rocio 
Quem te vê e quem te viu 
Nunca mais esquecerá 
 
Os seus milagres profundos 
Que aos filhos deste mundo 
Vós não cansa de mostrar 
 
Pela graça recebida 
A lembrança prometida 
Os romeiros vão levar 
 
Pra Senhora Imaculada 
Que um dia foi proclamada 
A rainha do Paraná! 
 
 Oração 
Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na 
cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os 
frutos da redenção. Por NSJC... 
 
 Entrada solene, alegre da Palavra ( sugestão que seja pelos GBRs) 
 
Canto de aclamação do Evangelho  
Leitura Bíblica: Mt 10,37-39. 
“Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama 
filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua 
cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida a perderá, e 
quem perder sua vida por causa de mim a encontrará.” 
  
Silêncio: 
Tempo para a contemplação da Cruz. 
Após um momento de silêncio, concluir com o canto: Vitória, tu reinarás. Ó 
cruz, tu nos salvarás! 
  
Preces: 
Elevemos ao Senhor as nossas preces. 
1. Conduzi e orientai esta nossa comunidade, Senhor, neste caminho rumo ao 
14º Intereclesial Assim, conduzidos por vós, ensinai-nos como ensinou Maria a 
assumir vossa Cruz, sinal da nossa salvação. 
Todos: Senhor ajudai-nos a assumir a nossa Cruz! 
2. Senhor, vos pedimos por todas as nossas paróquias e comunidades do 



nosso  que irão acolher esta cruz. Fazei, Senhor, que este gesto, seja sinal do 
compromisso convosco e com a nossas comunidades. 
3. Senhor Jesus, olhai para as nossas comunidades, redes de comunidade e 
setores. Que o nosso povo animados pelo vosso Espírito, tenham mais vida. 
4. Senhor Jesus, são muitas as pessoas que estão trabalhando pela realização 
do 14º  para que seja um marco histórico em nossa Arquidiocese e sejamos de 
fato uma Igreja de Comunidades de comunidade. 
 
ORAÇÃO DO 14º INTERCLESIAL (Pedro Casaldáliga) 
Ó Deus, Pai misericordioso que amas a todos com coração de Mãe, ilumina 
nosso caminho para o 14º Intereclesial de CEBs, para que nos sintamos 
corresponsáveis pela criação com tantos irmãos e irmãs que procuram uma 
espiritualidade de comunhão, verdadeiramente eclesial, no seguimento de 
Jesus, na opção pelos pobres, pelo ecumenismo e pela ecologia, 
especialmente, no mundo urbano com os desafios específicos das políticas 
públicas e de bem comum. Senhor envia o teu Espírito sobre nós. Que 
saibamos responder nesta hora da graça aos apelos do teu povo e façamos do 
Intereclesial um Pentecostes desde a base, sempre animados pela multidão de 
testemunhas do Reino. Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós e 
por uma Terra sem males, sinal do Reino. 

Amém, Awere, Axé, Aleluia. 

Pai-Nosso, Ave Maria. 

Oração: 
Senhor Jesus, em vossa cruz nos destes a salvação e a reconciliação com o 
Pai. Tornai-nos anunciadores ardorosos desse tão grande mistério de amor. 
Vós que viveis e reinais, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém 
  
Conclusão 
O Pai de misericórdia, que nos deu um exemplo de amor na paixão do seu 
Filho, nos conceda, pela dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua 
bênção. 
R. Amém. 
O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-nos receber o dom 
da vida. 
R. Amém. 
Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participemos, 
igualmente, de sua ressurreição. 
R. Amém. 
O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 
R. Amém. 

    
CELEBRAÇÃO 

CRUZ - SINAL DE NOSSA FÉ 
 

Dirigente: Normalmente, quando falamos em cruz, logo vem à mente 
sofrimentos e morte. Mas a cruz de Cristo não significa somente isso. 
Leitor 1: Acima de tudo, ela nos recorda a entrega amorosa de Jesus para que 



a humanidade fosse salva. 
Dirigente: Hoje queremos celebrar a vitória sobre o sofrimento e todo tipo de 
injustiça. Queremos renovar nossa esperança de que a vitória de Cristo é a 
nossa vitória. Ao mesmo tempo, comprometemo-nos com ele na luta contra 
todo tipo de cruz que o mundo atual quer impor sobre a humanidade. 
  
REFLEXÃO CELEBRATIVA 
L.1 – A cruz em nossa vida: Estamos tão acostumados a ver cruzes por toda 
parte que nem damos mais o devido valor que a cruz merece em nossa vida 
cristã. Em nossas casas, em nossas praças, repartições públicas e nas igrejas 
a cruz está presente. Muitas cidades construíram um cruzeiro: uma grande cruz 
plantada no local mais elevado da cidade. Nós mesmos usamos a cruz em 
nosso corpo, dependurado num cordão ou numa correntinha. É interessante 
observar como a cruz faz parte da nossa vida e, nem sempre prestamos 
atenção à sua presença. 
L.2 – A cruz e as Comunidades eclesiais de Base (CEBs): Pode até ser que 
na sala de nossa casa haja uma bela cruz, mas a gente de tão acostumado, 
nem dá mais tanta importância. Vendo tantas cruzes cercando nossas vidas, 
poderíamos dizer que isso é natural para nós cristãos. De fato, não existe 
surpresa ver cristãos valorizando a cruz. Contudo, este encontro diante da Cruz 
Peregrina do 14º Intereclesial, quer ser um momento oportuno para que 
voltemos nossa atenção à cruz e nos perguntemos: o que a cruz representa 
para cada um de nós?  
L.3 – Cruz como local da salvação divina: O primeiro e mais importante 
sentido da cruz é a memória da salvação que Deus nos concede. No tempo de 
Jesus, a cruz era um instrumento da pena de morte; para nós, a cruz é 
instrumento de salvação.  Jesus fala no evangelho: “é necessário que o Filho 
do Homem seja levantado, para que todos que nele creiam tenham a vida 
eterna”; quer dizer: crer em Jesus pregado na cruz é aceitar a salvação de 
Deus. E quando se aceita a salvação de Deus em sua vida, nós aceitamos 
também o projeto divino que foi realizado plenamente na cruz de Cristo. 
L.4 – A cruz é o símbolo maior do amor de Deus para conosco: “Deus tanto 
amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito”, explicava Jesus no evangelho, 
e este Filho realiza plenamente o amor de Deus por nós quando morre na cruz. 
L.1 – A cruz é mais que um enfeite: É assim que compreendemos porque 
nós cristãos colocamos cruzes em praças públicas, em nossas casas e as 
trazemos conosco. Quando uma família coloca uma cruz em sua casa ela quer 
se lembrar, todos os dias e todas as horas, do grande amor de Deus e da 
salvação divina em sua casa. 
L.2 – A cruz e a família: As famílias que tem uma cruz em sua casa, está 
dizendo para quem ali chega: nós somos cristãos e, como dizia Jesus no 
evangelho, todos os dias olhamos para a cruz de Cristo para que todos 
sejamos salvos e tenhamos a vida eterna. 
L.3 –  A cruz e as SMP: Quando uma Paróquia coloca um cruzeiro em 
destaque  num local mais elevado de tal modo que todos a vejam de qualquer 
parte. está propondo que todos os cristãos olhem para a cruz e lembrem do 
grande amor de Deus para nos salvar. Neste tempo através das Santas 
Missões Populares estamos vivenciando essa experiência mística de fé, 
colocando o cruzeiro em nossos setores, comunidades e igreja Matriz. 
L.4 – A mesma coisa aconteceu com cada um de nós que recebemos no 
terceiro retiro das Santas Missões populares a cruz. Trazemos em nosso peito 



a cruz missionária para dizer ao mundo: eu coloco esta cruz em mim porque 
quero participar da salvação de Jesus Cristo, que aconteceu na cruz. A cruz de 
Cristo não é, apenas, um enfeite. A cruz de Cristo é um símbolo do amor de 
Deus por nós e da salvação de Jesus Cristo. Quem usa este símbolo está 
dizendo: eu sou cristão, eu sou cristã; nós somos uma família cristã; nós somos 
uma cidade ou uma comunidade cristã. 
  
  
Dir.: Nosso louvor a Deus desde o batismo: No dia de nosso batismo, o 
padre, os pais e padrinhos fizeram uma cruz em nossa fronte e o padre disse 
em nome da Igreja: nós te marcamos com a cruz de Cristo. Ou seja, cada um 
de nós está marcado com a cruz de Cristo. Cada um de nós está marcado com 
o sinal da salvação de Deus em nossa vida. Este é mais um motivo para 
vivermos bem nossa vida cristã. 
  
EVANGELHO: Jo 3,13-17 
Depois da manifestação de Jesus no templo, expulsando os vendilhões, vem a 
reação a este fato na pessoa de Nicodemos, judeu observante e mestre da lei. 
Vamos acolher na resposta de Jesus a Nicodemos uma palavra de salvação 
para nós. 
  
Nossos pedidos 
- Rezemos ao Senhor, para que sua misericórdia se manifeste sobre nós 
quando nos cansamos e temos vontade de deixar tudo. Que a cruz gloriosa de 
Jesus nos sustente e nos incentive a continuar nossa caminhada. 
VITÓRIA, TU REINARÁS! Ó CRUZ, TU NOS SALVARÁS! (BIS) 
- Rezemos ao Senhor, para que sua bondade imensa se manifeste em nossa 
vida e nos faça viver comprometidos com Deus. Que a cruz gloriosa de Jesus 
seja nossa rocha e nossa segurança na vida. 
VITÓRIA, TU REINARÁS! Ó CRUZ, TU NOS SALVARÁS! (BIS) 
- Rezemos ao Senhor, para que em sua clemência nos leve a viver com a 
mesma fidelidade de Cristo seu projeto de vida entre nós. Que a cruz gloriosa 
de Jesus nos faça sempre mais fiéis ao evangelho de Jesus Cristo. 
VITÓRIA, TU REINARÁS! Ó CRUZ, TU NOS SALVARÁS! (BIS) 
- Rezemos ao Senhor, para que em seu amor infinito nos conceda a graça da 
salvação eterna. Que a cruz gloriosa de Jesus, pelos méritos da Paixão do 
Senhor, nos conceda a graça da vida eterna na casa do Pai. 
VITÓRIA, TU REINARÁS! Ó CRUZ, TU NOS SALVARÁS! (BIS) 
- Rezemos por nossa comunidade para que Deus em sua benevolência nos 
conceda a graça da fé e do testemunho cristão. Que a cruz gloriosa de Jesus 
seja incentivo e força em nossos trabalhos pastorais. 
VITÓRIA, TU REINARÁS! Ó CRUZ, TU NOS SALVARÁS! (BIS) 
  
COMPROMISSO CONCRETO 
Dirigente: A cruz de Cristo não é símbolo de derrota, mas de força e de vida. 
Quem se sente preso no medo ou na tristeza é convidado a olhar para a cruz 
de Cristo e não ter medo da dor e do sofrimento, mas que transformem dor, 
sofrimento e momentos difíceis da vida em força de vida nova, olhando para a 
cruz de Cristo porque, como diz o salmo, nela temos uma rocha, nela está 
nossa força de vida. Por isso tratem com respeito a cruz e, que reservem para 
a cruz um lugar de destaque em suas casas. Somos todos marcados com a 



cruz de Cristo e, por isso, todos são convidados a viver entregando livremente 
a vida por amor, como Cristo. 
  
(Orientar anteriormente para que todos tragam a sua cruz para receber a 
bênção) 
BÊNÇÃO FINAL 
P – O Senhor esteja convosco 
T – Ele está no meio de nós. 
  
Bênção das cruzes: Todos que trouxeram as cruzes são convidados a ergue-
las para que sejam abençoadas. 
  
P – Senhor, Pai santo, quisestes que a cruz de vosso Filho se tornasse fonte 
de todas as bênçãos e causa de todas as graças. Assisti-nos, com bondade, a 
nós, que trazemos estas cruzes em sinal de nossa fé. Concedei que nós, 
vivendo, sempre, em união com o Mistério da Paixão de Cristo possamos 
alcançar a alegria eterna da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. 
  
P – E os que aqui estão reunidos, Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém. 

 
CELEBRAÇÃO 

DE ENVIO DA CRUZ PEREGRINA DO 14º INTERECLESIAL 
 
  
Tendo vivenciado este tempo de graça junto à Cruz (e o Ícone de Nossa 
Senhora do Rócio) do 14º Intereclesial nos despedimos através desta 
celebração, enviando este símbolo de unidade e fé a outras comunidades. Esta 
cruz passou por muitas Diocese  por várias mãos de muitos  discípulos 
missionário de Jesus que trazemos os sonhos e a fé de cada um de todos os  
por onde passou. Assim aconteceu também em nossa Paróquia, sendo 
oportunidade para todos rezarem e venerarem quão grande mistério a cruz nos 
revela. Com esperança e entusiasmo, celebremos com a Cruz de Cristo. 
  
Canto: 
Ninguém Te Ama Como Eu  (Padre Zezinho) 
 
Tenho esperado este momento 
Tenho esperado que viesses à mim 
Tenho esperado que me fales  
Tenho esperado que estivesses assim 
Eu sei bem que tens vivido 
Sei também que tem chorado 
Eu sei bem que tens sofrido 
Pois permaneço ao teu lado 
 
Ninguém te ama como eu  
Ninguém te ama como eu  
Olhe pra cruz, 
Esta é a minha grande prova 
Ninguém te ama como eu  



Ninguém te ama como eu  
Ninguém te ama como eu  
Olhe pra cruz, 
Foi por ti, porque te amo 
Ninguém te ama como eu 
 
Eu sei bem o que me dizes 
Ainda que nunca me fales 
Eu sei bem o que tem sentido 
Ainda que nunca me reveles 
Tenho andado ao teu lado 
Junto à ti permanecido 
Eu te levo em meus braços  
Pois sou teu melhor amigo 
 
Ninguém te ama como eu 
Ninguém te ama como eu  
Olhe pra cruz, 
Esta é a minha grande prova 
Ninguém te ama como eu  
Ninguém te ama como eu  
Ninguém te ama como eu  
Olhe pra cruz, 
Foi por ti, porque te amo 
Ninguém te ama como eu. 
 
  
Oração 
Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na 
cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os 
frutos da redenção. Por NSJC... 
  
Comentário 
Este tempo de oração e de vivência e peregrinação da cruz em nossa Paróquia 
mostra-nos que, mesmo tão simples, a Cruz é capaz de dar uma força 
espiritual tão grande que reúne irmãos e irmãs de várias comunidades. A partir 
de Cristo, a Cruz tornou-se um ponto de referência dos valores cristãos como 
passagem do sofrimento à vida nova, da paixão e da morte à ressurreição. 
  
TEXTO BÍBLICO 
Ef 2,13-18 
“Mas agora, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe ficastes perto, 
graças ao sangue de Cristo. De fato, ele é a nossa paz: de dois povos fez um 
só povo, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava e 
abolindo a Lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois 
povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e 
reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz, na qual 
matou a inimizade. Veio anunciar a paz: paz para vós que estáveis longe e paz 
para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos 
acesso ao Pai, num só Espírito”. 
  



Momento de silêncio: 
Tempo para a contemplação da Cruz: Após um momento de silêncio, concluir 
como canto. 
Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás! 
  
Preces: 
Elevemos ao Senhor as nossas preces. 
1. Senhor da vida, acompanhai com a vossa presença esta Cruz e fazei que 
ela seja sinal de unidade entre todos que a receberem. 
Todos: Enviai, Senhor, a vossa Cruz! 
2. Fazei, Senhor, que este símbolo de nossa fé seja sinal de força e esperança 
às comunidades e paróquias que o acolherão. 
3. Dai força e unidade, Senhor, a todos os que estão envolvidos na preparação 
e realização do 14º Intereclesial para que, convosco, continuem lutando pela 
vida e a dignidade de todos. 
  
ORAÇÃO DO 14º INTERCLESIAL (Pedro Casaldáliga) 
Ó Deus, Pai misericordioso que amas a todos com coração de Mãe, ilumina 
nosso caminho para o 14º Intereclesial de CEBs, para que nos sintamos 
corresponsáveis pela criação com tantos irmãos e irmãs que procuram uma 
espiritualidade de comunhão, verdadeiramente eclesial, no seguimento de 
Jesus, na opção pelos pobres, pelo ecumenismo e pela ecologia, 
especialmente, no mundo urbano com os desafios específicos das políticas 
públicas e de bem comum. Senhor envia o teu Espírito sobre nós. Que 
saibamos responder nesta hora da graça aos apelos do teu povo e façamos do 
Intereclesial um Pentecostes desde a base, sempre animados pela multidão de 
testemunhas do Reino. Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós e 
por uma Terra sem males, sinal do Reino. 

Amém, Awere, Axé, Aleluia. 

Pai-Nosso - Ave Maria 
  
Oração: 
Senhor Jesus, que pelo mistério da cruz remistes o mundo, fazei frutificar em 
boas obras a vida de todos que contemplarem esta cruz. Vós que viveis com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
Envio: “Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura...”. 
 
Toda a comunidade deverá ser motivada a despedir-se da Cruz em forma de 
reverencia e veneração. Enquanto isso  canta-se: 
 
IMPORTANTE: Conforme o cronograma enviado pela Arquidiocese,  de forma 
criativa, levar os ícones à próxima Paróquia que acolherá. 
 
 


