Orientação para as reuniões da Irmandade da Santa Cruz
1. A Diretora abre a reunião com oração.
2. Segue-se o estudo bíblico, feito da seguinte maneira:
a) A Diretora ou outra pessoa por ela indicada dá, como base, detalhes sobre as
circunstâncias em que o trecho escolhido foi escrito.
b) Uma pessoa lê em voz alta e as outras acompanham a leitura nas suas Bíblias ou em
papéis preparados para este fim.
c) A seguir há um período de silêncio (de mais ou menos vinte minutos) dando oportunidade,
a cada uma para ler várias vezes o trecho e meditar sobre o mesmo, respondendo as
perguntas tais como: O que é que esta passagem significa para a Igreja nos dias atuais e
para o nosso trabalho? Que significa para a minha vida e como posso aplicá-la?
d) Segue-se um período de conversação sobre o assunto com resoluções para o futuro.
3. Logo após, as irmãs relatam sobre as visitas feitas durante os quinze dias desde a última
reunião. A Diretora leva ao conhecimento de todas os nomes das pessoas que precisam de
intercessões e visitas. (A lista é preparada depois de consultar o pároco). A Secretária
esclarece, também, às irmãs o motivo pelo qual as pessoas necessitam de orações especiais.
(Os membros do grupo guardam em absoluto sigilo os nomes das pessoas por quem estão
orando, os quais só podem ser mencionados durante as reuniões da Irmandade, e, sempre em
especial elevação de espírito).
As visitas são divididas entre as irmãs mas todas copiam a lista completa para as intercessões
que devem ser feitas diariamente.
4. A reunião será encerrada com um círculo de oração em que todas tomam parte, oferecendo a
Deus as resoluções que resultaram da meditação e o trabalho a ser feito durante as duas
semanas que se seguem.
Nota: A Secretária deve ter um caderno especial em que registra o trecho estudado na reunião e a
lista para intercessões e visitas. Isto serve de referência, não sendo necessária a leitura de ata.

