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Preparar: pequeno altar ou mesa com Bíblia, vela, cruz, jarra com 
água, bacia e toalha. Um dos participantes conduz a celebração. 

1- MOMENTO DA LUZ E CANTO INICIAL
Enquanto se canta ou reza o refrão abaixo, acende-se a vela)

/:Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, pelos 
caminhos da paz:/
Após o acendimento da vela, todos �cam em pé e canta-se o canto 
inicial

/:Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, 
participar:/

2- SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO

Motivador (M): Em nome do Pai + e do Filho e do 
Espírito Santo.
Todos (T): Amém.
M: Amigos e Amigas, este é o dia do Senhor! É bom 
estarmos juntos! A vocês, desejo paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo!
M: Caminhando pela luz de Deus chegamos ao 12º 
Domingo do Tempo Comum. O Tempo Comum é 
um tempo propício para escutarmos a Palavra de 
Deus: é tempo de maturação. Na celebração de 
hoje vamos ouvir e meditar a Segunda Leitura 
proposta pela Liturgia. Nela, São Paulo escrevendo 
aos Romanos, fala como se deu a ação de Deus na 
história. Abramos o coração para celebrarmos 
juntos este domingo e que a Palavra proclamada 
possa gerar frutos em nossa vida.

/:Se alguém me acolhe com gratidão, faremos 
juntos a refeição:/ 

3 - RECORDAÇÃO DA VIDA

M: Confrontos, desentendimentos e brigas, 
infelizmente, fazem parte das nossas vidas. Essas 
realidades revelam nossas limitações. Por vezes, 
provocamos o mal a outras pessoas ou 
experimentamos o mal que vem dos outros. Como 
lidamos com essas situações? Será que lembramos 
algum fato no qual acabamos errando, causando 
mal a outras pessoas, ou que outras pessoas 
erraram e nos causaram mal? Como agimos diante 
disso? Sentados
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Depois do canto, o leitor dirige-se até o ambiente preparado, toma a 
Bíblia e em pé proclama para os demais que ouvem sentados. 

/:Pela Palavra de Deus, saberemos por onde 
andar, Ela é Luz e Verdade, precisamos 
acreditar:/

Romanos 5, 12-18

Leitor(L): Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Conclui-se a proclamação dizendo, 
L: Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus! 

4- ESCUTA DA PALAVRA 



  O Evangelho de hoje lembra-nos a presença 
constante de Deus no mundo e a vontade que 
Ele tem de nos oferecer a salvação. Ele nos dá a 
liberdade de escolha. O caminho que 
queremos seguir, é escolha nossa, e de mais 
ninguém. Da parte de Deus, Ele está sempre 
nos chamando e enviando para sermos sinais 
vivos do seu amor. Não podemos ter medo ou 
vergonha de anunciar a boa nova do Seu Reino. 

continuidade à missão de Jesus, de levar a 
proposta de salvação e de libertação que Deus 
fez a todos nós. Deus nos dá absolutamente 
tudo e não nos cobra nada. Precisamos dar 
testemunho do seu amor à humanidade 
principalmente àqueles que não conhecem ou 
àqueles em que se apagou a chama do Amor 
de Deus em suas vidas. O amor de Deus por nós 
é eterno, inquebrável, gratuito e 

/:Ide anunciai minha paz, ide sem olhar para traz, 
estarei convosco e serei vossa luz na missão.:/
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5- RODA DE CONVERSA EM FAMÍLIA
Sentados.

. O que São Paulo narra aos Romanos e a nós neste 
texto? 
. De acordo com Paulo, qual é a consequência do 
pecado? 
. Diante do pecado da humanidade, qual foi a 
atitude de Jesus?

Para re�etir:
“A cruz nos ensina isso, que na vida há o fracasso e 
a vitória. Devemos ser capazes de tolerar as 
derrotas, levá-las com paciência, as derrotas, 
também dos nossos pecados, porque Ele pagou 
por nós. Tolerá-los n’Ele, pedir perdão n’Ele, mas 
nunca se deixar seduzir por esse cão acorrentado. 
Hoje seria belo se em casa, tranquilos, �carmos 5, 
10, 15 minutos diante do  cruci�xo, ou o que 
temos em casa ou aquele do rosário: olhar para 
ele, é o nosso sinal de derrota, que provoca as 
perseguições, que nos destrói, é também o nosso 
sinal de vitória porque Deus venceu ali.” (Papa 
Francisco, homilia da Festa da Exaltação da Santa 
Cruz, 14/09/2018)

Canto: 
/:Vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás:/
Brilhando sobre o mundo
Que vive sem tua luz
Tu és o sol fecundo
De amor e de paz,ó cruz.

6 – GESTO RITUAL
 
M: Os pecados da humanidade levaram Jesus a 
morte e morte de Cruz. Diante do pecado, é 
necessário sempre uma atitude nova, corajosa e 
disposta a querer recomeçar. Tomando nas mãos 
a cruz de Cristo, vamos entregar nela nossas 
limitações e pecados, pedindo que o Senhor nos 

puri�que de nossas impurezas que levaram e 
continuam levando Jesus a morte. Aproveitemos 
esse momento para renovarmos o nosso 
compromisso com Deus, compromisso de nos 
esforçarmos sempre para fazer o bem em todas as 
oportunidades que se apresentarem a nós.
Cada um se dirige até o ambiente preparado e 
toma a cruz em suas mãos. Em silêncio, entrega o 
pecado ou limitação que quer superar em sua vida 
e assume seu compromisso com Deus. Após cada 
um realizar o gesto todos rezam:
T: Por sua Cruz e Ressurreição, puri�ca-nos 
Senhor!

Refrão: 
/:Vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás:/
Em pé 
M: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a 
graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de 
conduzir os que �rmais no vosso amor. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

T: Amém.

7- ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO
M: Con�antes de que Deus acolheu nosso pecado 
e voltou o seu olhar misericordioso sobre nós, 
ousamos dizer:
T: Pai-nosso...
M: Também recorremos a Mãe Maria, para que ela 
nos ajude com sua intercessão a sempre optarmos 
por aquilo que constrói e promove o amor e a paz. 
Por isso, rezamos:
T: Ave-Maria...
M: O Senhor esteja com vocês! 
T: Ele está no meio de nós!
M: Que o bom Deus que tem a ternura da Mãe, 
volva o seu olhar amoroso sobre nós e nos 
abençoe, concedendo muita paz, alegria, fé e 
perseverança. Abençoe a vocês o Deus 
todo-poderoso: Pai e Filho + e Espírito Santo!
T: Amém!
M: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T: Para sempre seja louvado! 

/: No peito eu levo uma cruz, no meu coração o 
que disse Jesus:/


