Ofício de Iniciação da Irmandade da Santa Cruz
Oficiante -

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

Oficiante -

Os que esperam no Senhor renovação as suas forças, subirão com asas como águias:
correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.

Oficiante Povo –
Oficiante –

O Senhor seja convosco.
E com teu espírito.
Oremos.

Todos –

Senhor, tem piedade de nós.
Cristo, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós.

Oficiante –
Povo –
Oficiante –
Povo –
Oficiante –
Povo –
Oficiante –
Povo –
Oficiante –
Povo –

Ó tu que ouves as nossas orações;
A ti adora toda a terra.
Ó Senhor, salva estas tuas servas.
Que põem a sua confiança em ti.
Dirige os seus passos, ó Senhor na vereda da vida.
Que é também o caminho da Cruz.
Subam as suas orações perante a tua face.
E suas mãos levantadas sejam o sacrifício da tarde.
Possam elas te dar graças todos os dias.
E toda a criação bendiga o teu santo nome pelos séculos sem fim.

Oficiante –

Oremos.
Outorga a tua graça, ó Pai eterno, a estas tuas servas, agora na tua presença, a fim de
que elas fielmente prossigam no caminho da Cruz e levem nos seus corações a
imagem de Jesus crucificado. Faze-as se conformarem alegremente com a tua divina
vontade, de modo que, sendo modeladas pela morte que trouxe a vida, possam
renunciar os desejos pecaminosos da carne e viver de acordo com o espírito de
retidão, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém.

Oficiante –
Povo –
Oficiante –
Povo –

O nosso auxílio está em o Nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
O Senhor seja convosco.
E com teu espírito.

Oficiante –

Ó Senhor Jesus Cristo, altíssimo e sempiterno Deus, que pela vontade do Pai salvaste
o mundo, derramando o teu precioso sangue mediante a Paixão da Cruz, abençoa e
santifica, nós te suplicamos, estas cruzes, como símbolos da tua vitória e da nossa
salvação, as quais nós consagramos em honra e louvor do teu nome triunfante, e
concede que tanto as que as conduzem como os que olham para elas se lembrem da
tua Paixão redentora e reveladora nas suas vidas os sinais da tua renúncia, tu que
vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim.
Amém.
•

Capelão –
Candidata –

Então, o Capelão, dirigindo-se às que estão sendo admitidas dirá:

Desejas tornar-te (continuar sendo) membro da Irmandade da Santa Cruz?
Este é o meu desejo.

Capelão –
Candidata –
Capelão –

Procurarás da tua parte servir a Deus dia a dia no ministério de intercessão e
evangelização?
Assim o farei pela graça de Deus.
Eu te recebo (readmito) como membro da Irmandade da Santa Cruz. Aceita este
símbolo como distintivo desta Irmandade e em lembrança dos teus votos batismais,
assinalados com o emblema da cruz.
•

Capelão –

O Onipotente Deus, que vos deu vontade de renovar estes votos, vos conceda o poder
de os cumprir, aperfeiçoando este trabalho em vós iniciado.
•

Capelão –

As que estão sendo readmitidas dirá:

Aqui, as que foram recebidas se ajoelham.

O Senhor vos conceda poder e fidelidade, bondade e paciência a fim de que tendo
esperado a consolação de Israel, possais finalmente regozijar-vos naquele grande dia
quando os remidos do Senhor com grande júbilo verão a sua face. Amém.
•

Aqui será cantado o Hino da Irmandade.

