
Acolhida e Oração

Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo! O encontro de hoje é muito especial: 
SOMOS POVO DE DEUS E QUEREMOS CA-
MINHAR JUNTOS! Sejam todos bem-vindos! 
Como Grupos de Famílias de nossa comunida-
de queremos testemunhar Jesus, que vive no 
meio de nós!
Todos: Sim! Somos família de Deus e Ele ca-
minha sempre conosco!
Todos (Canto): O Povo de Deus no deserto an-
dava, / mas à sua frente Alguém caminhava. 
/ O Povo de Deus era rico de nada. / Só tinha 
esperança e o pó da estrada. /: Também sou 
teu povo, Senhor, e estou nesta estrada! So-
mente a tua graça / me basta e mais nada. :/
Dirigente: Vamos acolher alguns símbolos de 
nossa caminhada: 
Leitor/a 1: Eis o livro ‘Oração em Família!’ Ele 
nos chamou a atenção para o Ano da Família e 
o Ano de São José. 
(Uma pessoa entra com o livro e, após apresentá-lo, coloca-o 
no lugar apropriado, à vista de todos. Repete-se o mesmo a 

cada símbolo)

Leitor/a 2: Eis o livro de preparação para o 
Natal! Para nós, Jesus sempre é ‘A Boa Notícia!’
Leitor/a 3: Eis o livro da Campanha da Frater-
nidade e Tempo Pascal deste ano. O lema ‘Fala 
com sabedoria, ensina com amor’ nos incenti-
vou a sermos mais fraternos.
Leitor/a 4: Eis a Bíblia Sagrada e a vela (sinodal)! 
Aqui temos a Palavra de Deus para iluminar 
nossos dias!
Todos (Canto): O Povo de Deus também vaci-
lava; / às vezes custava a crer no amor. / O 
povo de Deus, chorando rezava, / pedia per-
dão e recomeçava. /: Também sou teu povo, 
Senhor, e estou nesta estrada. Perdoa se às 
vezes não creio em mais nada. :/
Dirigente: Acolhamos, também, a imagem da 
Sagrada Família. (ou a de Nossa Senhora)

Todos: Jesus, Maria e José, a nossa família 
vossa é! 
Todos (Canto): Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás! Contigo pelo caminho, Santa 
Maria vai. /: Ó, vem conosco, vem caminhar! 
Santa Maria, vem! :/
Dirigente: Rezemos:
Todos: Em nome do Pai...
Dirigente: Que a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam sempre conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!
Dirigente: Juntos, rezemos:
Todos: Vinde, Espírito Santo! Enchei os co-
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rações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do vosso Amor! Enviai, Senhor, o vos-
so Espírito e tudo será criado, e renovareis 
a face da terra.
Todos (Canto): /: Vem, Espírito Santo! Vem! 
Vem, iluminar! :/

Sinodalidade é assim

Leitor/a: (Entra na assembleia ou se levanta do meio de 
todos) Com licença! Eu quero pedir a atenção de 
todos para uma notícia muito importante! É 
uma notícia vinda lá de Roma, do Vaticano. É o 
seguinte: (pausadamente) “Através do Papa Fran-
cisco, toda a Igreja de Deus foi convocada para 
estar em Sínodo. O caminho de preparação já 
começou em outubro de 2021 e deve ser con-
cluído em outubro de 2023. O assunto a ser 
tratado é ‘Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão’. As Dioceses já estão se 
envolvendo. O Papa e os Bispos querem escu-
tar o que os cristãos têm a falar sobre a cami-
nhada da Igreja até aqui, e como poderemos 
caminhar juntos para melhor testemunharmos 
Jesus Cristo. O resultado das conversas nas co-
munidades do mundo inteiro será levado para 
a Assembleia Geral dos Bispos, que acontecerá 
em 2023, lá no Vaticano. O Papa convida toda 
a Igreja a refletir sobre a sua vida e missão. 
Ele disse: ‘O caminho da sinodalidade é o ca-
minho que Deus espera da Igreja do terceiro 
milênio’.”
Todos: Com o Papa, estamos em Sínodo! 
‘Por uma Igreja sinodal: comunhão, partici-
pação e missão’.

Dirigente: Em outubro do ano passado, du-
rante a Missa de Abertura Diocesana do Síno-
do, D. João Francisco entregou uma vela do 
Sínodo para cada Paróquia, dizendo: 
Todos: “Mantenham acesa a chama da uni-
dade! Vamos caminhar juntos!” 

Dirigente: Sínodo significa ‘caminhar juntos’. 
Vamos conhecer um exemplo.
Leitor/a: Uma empresa de facção têxtil da re-
gião de São Bonifácio não sabia como apro-
veitar os retalhos de tecido de microfibra ave-
ludada que sobravam a cada produção. Muita 
coisa era descartada no lixo. Um jovem traba-
lhador lembrou que seus pais, moradores de 
Vargem do Cedro (São Martinho), tinham máqui-
nas de costura e saberiam aproveitar aquele 
material. A família, então, voluntariamente, 
se engajou, cortou os retalhos em pequenos 
quadrados e foi costurando as peças, for-
mando centenas de mantas e cobertas, tanto 
para cama de casal quanto para de solteiros. 
E destinou parte da produção para um Abrigo 
de Idosos carentes em Blumenau; outra par-
te para as famílias assistidas pela Pastoral So-
cial do bairro Passagem, em Tubarão; e outra 
parte foi para um brechó de uma comunida-
de carente que está concluindo sua capela em 
Capivari de Baixo. Quando todo mundo ‘pega 
junto’, o amor se espalha e aquece muitos co-
rações!

A Igreja está 
em Sínodo

Leitor/a 1: É bonito, em nossos Grupos de 
Famílias, poder conversar, trocar ideias e par-
tilhar a vida. O Papa Francisco nos incentiva 
a crescermos na arte de dialogar e de saber 
escutar uns aos outros. 
Leitor/a 2: Como Igreja de Cristo, aprendemos 
a caminhar juntos, a refletir sobre o caminho 
percorrido, a viver a COMUNHÃO, a realizar a 
PARTICIPAÇÃO e a abrir-nos à MISSÃO.
Todos: Queremos ser uma Igreja sinodal: 
que vive a comunhão, que realiza a partici-
pação e que se abre à missão!

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: Ouçamos a Palavra de Deus. 
Todos (Canto): Pela Palavra de Deus saberemos 
por onde andar! / Ela é luz e verdade! / Preci-
samos acreditar. /: Cristo me chama! Ele é o 
Pastor! / Sabe meu nome! Fala, Senhor! :/
Leitor/a: (Proclama Ef 4,11-16)
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Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Dirigente: No mundo encontramos egoísmo 
e fechamento de coração. A Igreja, inspirada 
na Palavra de Deus, propõe ‘caminharmos jun-
tos’. Assim, superamos nossas divisões e des-
confianças e amadurecemos na fé. 
Leitor/a 3: Na Igreja, somos como os órgãos do 
nosso corpo. Precisamos agir com harmonia, em 
conjunto, um respeitando a ação do outro. Ca-
minhando para a perfeição, construímos o Cor-
po de Cristo entre nós!
Todos: Cristo é a Cabeça da Igreja! Unidos a 
Ele e entre nós, cresceremos na fé, na cari-
dade e no testemunho cristão!

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Após o encontro de hoje, certa-
mente faremos uma linda caminhada em nos-
sos Grupos. Desejosos por ‘caminhar juntos’ 
sempre, unidos aos Padres e às lideranças, re-
zemos:
Todos: Pai Nosso... Ave-Maria... Glória ao 
Pai... Ó Senhora minha...  (outras orações)

Gesto Fraterno
Dirigente: Que tal cada um de nós assumir o 
compromisso de participar dos outros encon-
tros do nosso Grupo?

Deus abençoe

Dirigente: Muito obrigado pela presença de 
todos! O próximo Encontro será nas casas, 
conforme a organização de cada Grupo. 
(Cada coordenador/a do Grupo avisa o dia, hora e a casa onde 

haverá o próximo Encontro)

Dirigente: Recebamos a bênção. O Senhor 
nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo! Amém! Vamos 
em paz e que o Senhor nos acompanhe! 
Todos: Graças a Deus!
Todos (Canto): /: Agora é tempo de ser Igreja: 
caminhar juntos, participar! :/ Somos povo 
escolhido e na fronte assinalado com o nome 
do Senhor, que caminha ao nosso lado!


