
ROTEIRO PARA OS MOMENTOS CELEBRATIVOS DA VISITA DA CRUZ MISSIONÁRIA 

DOMINGO (Acolhida) 

Chegada da CRUZ MISSIONÁRIA: sugerimos que a Cruz seja acolhida, de forma bastante festiva, na entrada 

da cidade ou em algum ponto estratégico de onde poderá sair uma procissão ou carreata em direção à Matriz, 

para a missa de abertura 

MISSA DE ABERTURA 

 (Ambientação) 

Fonte com Água na porta da Igreja: pode ser a própria “pia batismal” ou um suporte ornado com uma bacia 

digna e bela, de modo a rememorar o Batismo, porta de entrada, através da qual participamos da vida de 

Cristo, de sua Igreja e de sua missão. 

Suporte para colocar a Cruz no presbitério: é importante a cruz estar em um lugar visível, sugerimos o 

presbitério, disposta em harmonia com o conjunto, mantendo a centralidade do altar. Vale apena ornar com 

ramagens verdes e flores naturais, rememorando a cruz como madeiro donde nos vem a seiva da vida em 

Cristo. Pode, inclusive, substituir a cruz processional, se esta se encontra no presbitério. 

Ritos Iniciais 

Procissão de Entrada: junto com a procissão de entrada pode-se fazer a entronização da Cruz, ou antes, de 

iniciar a Santa Missa, de maneira bem festiva com um canto apropriado que rememore a importância da cruz 

na vida dos discípulos e missionários, como: “No peito eu levo uma cruz...”. É importante evitar introduzir 

outra procissão além da procissão de entrada. 

Motivação Inicial: uma motivação sucinta e coesa sobre todo o contexto celebrativo; trazendo presente os 

diversos aspectos litúrgicos e pastorais, vai ajudar o povo de Deus celebrante a acolher a unidade entre vida e 

fé celebradas. O subsídio “Guia do mês missionário...” traz propostas de motivação inicial, mas, não se 

esqueça de acrescentar o sentido da liturgia do dia. 

Ato Penitencial (Aspersão): realizar a aspersão no Ato Penitencial ajudará a reforçar o simbolismo da fonte 

batismal à porta da Igreja. Convidando os fiéis à purificar-se de tudo aquilo que insiste em apagar a chama 

batismal que deve arder no coração do Cristão. 

Liturgia da Palavra 

Entrada da Palavra: pode-se realizar uma procissão com o lecionário ladeado de pessoas vestidas com as 

cores dos continentes para destacar o convite do anúncio universal: “Ide e anunciai a todos os povos”. Logo 

após, um refrão orante pode ajudar a promover um clima orante e de silêncio. 

Preces – Sugestão: 

TODOS: Envia-nos em missão! 

1- (formular em consonância com a liturgia da Palavra ou aproveitar a prece proposta no folheto) 

2- (formular em consonância com a liturgia da Palavra ou aproveitar a prece proposta no folheto) 

3- (formular em consonância com a liturgia da Palavra ou aproveitar a prece proposta no folheto) 

4- Abençoai todas as iniciativas para a Semana de Espiritualidade Missionária que promoverá a consciência 

missionária em nossa paróquia e ajudará no processo de renovação dando novo impulso a transformação 

missionária da vida e da pastoral, rezemos: 

5- Despertai em nós, Senhor, a sensibilidade e o compromisso para com as diversas realidade de missão em 

nossa comunidade, para que superemos o comodismo e a indiferença e sejamos verdadeiras testemunhas 

do teu Evangelho na sociedade, rezemos: 



Liturgia Eucarística 

Procissão das Oferendas: é louvável o costume do povo trazer em procissão os dons que se tornarão o corpo 

e o sangue de Cristo. Pode-se convidar referências missionárias da comunidade para entrar com as oferendas, 

e trazendo a vida da comunidade para ser ofertada, pode-se trazer, também, alguns símbolos da vida 

missionária da comunidade. 

Ritos Finais 

Envio Missionário: se a paróquia for realizar uma semana missionária, ou dias específicos de missão, pode-se 

aproveitar esse momento para oferecer uma benção de envio, com ou sem imposição de cruz missionária, ou 

algum outro símbolo. Se não for haver missão, vale destacar de alguma forma a programação e os envolvidos 

na visita da cruz. 

Obs.: Em relação aos cantos vale destacar que os processionais (Entrada, Oferendas, Comunhão) continuam 

em consonância com a liturgia do dia e não devem ser escolhidos tendo como referência a Semana 

Missionária, assim como as partes fixas. Pode-se acrescentar um canto pós-comunhão de caráter orante que 

remeta a dimensão missionária visto que a “comunhão” nos alimenta para a missão. O “canto final” pode de 

maneira expressiva abordar o tema da Missão. 

O ROTEIRO ACIMA É UMA SUGESTÃO PARA AS PARÓQUIAS. OS PADRES SEGUNDO A REALIDADE LOCAL 

IRÃO DISCERNIR O QUE PODE SER CONVENIENTE E AJUDAR NA VIVÊNCIA DESTE MOMENTO ESPECIAL PARA 

A COMUNIDADE DE FÉ. 

SÁBADO (Encerramento) 

Para o encerramento da visita da CRUZ MISSIONÁRIA, sugerimos realizar a proposta de “Vigília Missionária” 

que se encontra no subsídio “Guia do Mês Missionário Extraordinário”, pensada a partir do “Lucernário” que 

se encontra no “Ofício Divino das Comunidades”. Sugerimos, ainda, as seguintes adaptações: 

• Entrada da Cruz Missionária: enquanto se entoa o refrão orante, algum missionário pode introduzir no 

ambiente, de maneira solene, a cruz missionária. Logo em seguida começa o canto de Abertura. 

• Recordação da Vida: aproveitar este momento para uma partilha espontânea das experiências e vivências 

dessa semana de espiritualidade missionária. O dirigente faz a mediação da partilha para não ser 

delongada, e propor um refrão entre as partilhas. 

• Hino: o hino proposto é muito bonito, mas, pode ser adaptado por um mais conhecido da comunidade 

local. Se for usar o que é proposto no subsídio, vale apena providenciar uma pequena cópia para todos. 

• Reflexão da Palavra: a partilha da palavra que no subsídio é dialogada entre leitores e o povo (um texto 

pronto), pode ser feita por uma pessoa de forma espontânea, ou, pode ser aberta aos participantes. 

• Credo missionário: se for realizar essa parte é conveniente que todos tenham em mãos o texto. 

• Magnificat: pode-se aproveitar desse momento para destacar a imagem de Nossa Senhora de devoção 

local, que já pode estar no espaço celebrativo ou adentrar nesse momento. Também, vale apena todos 

terem em mãos esse belo canto do Padre Zezinho. 

• Antes da benção: o padre ou outro ministro idôneo pode tomar a cruz missionária nas mãos e fazer uma 

breve motivação e exortação. 

• Após a benção: pode-se propor um momento de confraternização com lanche partilhado ou outros 

alimentos. Enquanto isso os animadores da equipe de canto pode executar músicas de cunho missionário, 

promovendo um momento festivo de louvor e agradecimento a Deus. 


