
Acolhida e Oração

Dirigente: Somos um Grupo e gostamos de 
estar juntos, buscamos o melhor uns para os 
outros e dividimos as responsabilidades para 
todos poderem participar. Era assim como vi-
viam as primeiras comunidades cristãs! Vamos 
ver mais sobre isso hoje! Iniciemos nosso en-
contro:
Todos: Em nome do Pai... 
Dirigente: Jesus reuniu a comunidade dos 
discípulos ensinando, caminhando com eles, 
fazendo o bem, rezando e acolhendo a todos. 
Devemos fazer o mesmo: rezar juntos, praticar 
a comunhão e sair em missão. Que a paz de 
Jesus esteja conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
Dirigente: Participar juntos é criar comunhão 
e comprometimento. Partir em missão é ser 
verdadeiro cristão. Cantemos:
Todos (Canto): Participar é criar comunhão, fer-
mento no pão, saber repartir. / Comprometer-
-se com a vida do irmão, viver a missão de se 
dar e servir. /: Mas é preciso que o fruto se 
parta e se reparta na mesa do amor! :/

Sinodalidade é assim

Leitor/a: Numa paróquia, cada pastoral ou 
movimento tem uma atenção específica vol-
tada ou para a família, ou para a formação, ou 
para a celebração etc. Para garantir a comu-
nhão tem o Conselho de Pastoral. É ali que se 
pensa o todo, se planeja e se aprovam ações 
comuns; tais como realizar uma festa, uma 
ação missionária, uma Semana da Família, um 
mutirão comunitário, participar de uma reu-
nião com autoridades e discutir políticas pú-
blicas etc. Na falta de alguém, colocar-se à 
disposição para servir já é ser sinodal. Quais 
outros exemplos de sinodalidade percebemos 
na nossa comunidade?

(Pode-se expressar experiências de prática sinodal)

Caminhar Juntos a 
exemplo das Primeiras 
Comunidades Cristãs

Dirigente: Podemos perceber que a sinoda-
lidade (caminhar juntos) já é realidade em nossa 
Igreja. O Papa Francisco deseja que cresçamos 
ainda mais em nosso agir sinodal, a exemplo 
das primeiras comunidades cristãs.
Leitor/a 1: Os primeiros cristãos logo com-
preenderam que, para ser fiéis a Jesus, a quem 
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chamavam de “O Caminho”, precisariam cami-
nhar juntos a partir de um mesmo propósito. 
Nos Atos dos Apóstolos temos quatro funda-
mentos básicos para este caminhar juntos.  
Leitor/a 2: O primeiro fundamento era aco-
lher os ENSINAMENTOS DOS APÓSTOLOS, 
pois eles estiveram juntos de Jesus e o escuta-
ram longamente.
Todos: O ensinamento é este: Devemos jun-
tos ouvir a Palavra de Deus para compreen-
der o que Deus nos ensina.
Leitor/a 3: O segundo fundamento é a CO-
MUNHÃO FRATERNA. É amar-se mutuamente, 
incluindo a todos.
Todos: O ensinamento é este: Devemos jun-
tos promover a boa convivência e o bem de 
todos, priorizando sempre os mais necessi-
tados.
Leitor/a 1: O terceiro fundamento é a “FRA-
ÇÃO DO PÃO”, nome que se refere à Eucaris-
tia. A Celebração Eucarística fortalecia a comu-
nhão fraterna e com Jesus.
Todos: O ensinamento é este: Devemos es-
tar juntos na Missa para fortalecermos nos-
sa união com Cristo e com os irmãos.
Leitor/a 2: O quarto fundamento é a ORAÇÃO 
EM COMUM. Encontravam-se nas casas para 
fazer orações centradas em Jesus. Agrade-
ciam, pediam e louvavam o Senhor.
Todos: O ensinamento é este: Deus ouve 
sempre e é importante falar com Ele. Ao re-
zar, crescemos na fé e fortalecemos nossa 
união filial com Deus.

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: Esse caminhar juntos para o qual o 
Papa Francisco nos motiva, não é novidade na 
Igreja de Jesus. Para conferir o que vimos, va-
mos ouvir o que foi escrito na Bíblia a respeito:
Todos (Canto): Eu vim para escutar tua Palavra, 
tua Palavra, tua Palavra de amor! Eu gosto de 
escutar tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de 
amor!
Leitor/a: (Proclama At 2,42-47)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Leitor/a 3: As primeiras comunidades cris-
tãs eram perseverantes em aprender com os 
apóstolos, viver a comunhão fraterna e ajudar 
os necessitados, celebrar a Eucaristia e rezar 
em comum. O texto começa ressaltando a 
perseverança, ou seja, mostrando que é preci-
so persistir naquilo que se propõe a fazer. Não 
se deve desistir do que é bom, mesmo diante 
dos obstáculos.
Todos: Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos 
perseverantes e unidos no teu amor!
Leitor/a 1: Os primeiros cristãos viviam a ple-
nitude do amor e da comunhão; dividiam tudo 
para o bem comum. Eram admirados e esti-
mados por todo o povo.
Todos: Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos 
perseverantes e unidos no teu amor!
Leitor/a 2: Quanto mais partilhavam e se res-
peitavam, mais aumentava o número dos fiéis. 
O exemplo atraía mais gente para seguir Jesus.
Todos: Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos 
perseverantes e unidos no teu amor!

Oração a partir da Palavra
Dirigente: A primeira comunidade cristã reza-
va num só coração e numa só alma. Animados 
pelo seu exemplo, roguemos a Deus que nos 
conserve fiéis ao seguimento do Caminho.
Leitor/a 3: Permiti, Bom Pai, que nós e as co-
munidades cristãs estejamos abertos em ouvir 
a vossa Palavra.
Todos: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça 
e iluminai nosso caminho.
Leitor/a 1: Permiti, Bom Pai, que nós e as co-
munidades cristãs, sejamos seguidores do 
amor vivido e ensinado por Jesus.
Todos: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça 
e iluminai nosso caminho.
Leitor/a 2: Permiti, Bom Pai, que nós e as co-
munidades cristãs cresçamos na comunhão 
fraterna, no amor à Eucaristia, na oração em 
comum e na solidariedade com os necessita-
dos.
Todos: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça 
e iluminai nosso caminho.
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Leitor/a 3: Impulsionai-nos, Senhor, na práti-
ca de nossa fé, como humildes servos da vossa 
mensagem e colaboradores da tarefa da vossa 
Igreja. 
Todos: Amém!

Gesto Fraterno
Dirigente: Na comunidade existem famílias 
que recebem cestas básicas ou são beneficia-
das com algum programa do Governo? Não 
estariam precisando também de alguém que 
as ouvisse? Que as animasse a participar da 
Comunidade? De fortalecer-se com a Palavra 
de Deus? Talvez seja esta uma boa oportuni-
dade de se começar a fazer isso. Que tal?

(Conversar e encaminhar uma ação)

Deus abençoe

Dirigente: Ó Deus de bondade, nosso Pai e 
Senhor, fomos tão bem acolhidos para rezar 
e meditar. Obrigado por vossa presença! Aju-
dai-nos a ter um coração aberto para servir, 
a partir de nossas famílias, em tudo fazendo 
vossa santa vontade. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Todos: Amém!
Dirigente: Abençoe-nos o Deus que caminha 
junto conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
Todos (Canto): Ó Senhor, nós estamos aqui jun-
to à mesa da celebração, / simplesmente atra-
ídos por vós, desejamos formar comunhão. 
/: Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos 
ensinais. As lições que melhor educam, na 
Eucaristia é que nos dais. :/


