
Acolhida e Oração

Dirigente: Hoje, reunimo-nos para o nosso 
quinto encontro, cujo tema é “Caminhar jun-
tos é sentir o outro”. O batismo nos vincula a 
uma comunidade de fé e nos faz irmãos. Faça-
mos o sinal da Cruz:
Todos: Em nome do Pai...
Dirigente: A beleza da fé está na capacidade 
de caminharmos juntos, despertando em nós 
atitude de acolhida, escuta e compreensão. 
Certos de que Cristo nos une e nos motiva a 
caminharmos juntos, vamos pedir as luzes do 
Espírito Santo, rezando:
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos vossos fiéis e acendei neles o fogo 
do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Es-
pírito e tudo será criado, e renovareis a face 
da terra. 
Dirigente: Oremos:
Todos: Ó Deus, que instruíste os corações 
dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito, e goze-
mos sempre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém
Todos (Canto): Nossa fé no mesmo Deus nos 
reuniu. / Seu amor em Jesus Cristo nos uniu. /
Em Jesus de Nazaré somos irmãos / e o mun-
do inteiro nos chama de cristãos. / Relembran-
do aquilo que Jesus pediu, / que soubéssemos 
viver no seu amor, / reunimos nesta ceia de 
amizade, / a comunidade do povo do Senhor. 
/: Somos cidadãos do Reino, do Reino de 
Jesus de Nazaré! :/

Sinodalidade é assim

Dirigente: A sinodalidade é uma experiência 
concreta, que se manifesta na forma como nos 
relacionamos com as pessoas. 
Leitor/a: Isabel levou seus dois filhos ao sho-
pping para brincar e, de repente, o Eron, filho 
mais velho, de 7 anos de idade, fez um gesto 
para uma menina desconhecida parar. O ga-
roto ajoelhou-se e amarrou os cadarços do 
calçado dela. Nenhuma palavra foi dita entre 
os dois, mas, quando o Eron terminou, os dois 
sorriram com timidez e saíram correndo jun-
tos.

(Conversar sobre o gesto da criança e o ensinamento para a 
vida de comunidade)

Caminhar Juntos é 
sentir o outro

Dirigente: O Papa Francisco falou que a sino-
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dalidade é algo concreto e que exige de nós 
sentir o outro a partir dos gestos práticos. Eis 
alguns atributos que marcam uma Igreja Si-
nodal:
Leitor/a 1: Humildade: disposição para mudar 
nossas opiniões a partir daquilo que conhece-
mos dos outros.
Leitor/a 2: Diálogo: todos têm direito a falar e 
a serem escutados. 
Leitor/a 3: Conversão: acolher o Espírito San-
to que nos inspira a reconhecer e a mudar ati-
tudes de fechamento e que prejudicam a vida 
fraterna.
Leitor/a 1: Discernimento: visto que Deus age 
no mundo, devemos escutar o que o Espírito 
Santo nos sugere.
Leitor/a 2: Superação do clericalismo: a Igreja 
é o Corpo de Cristo enriquecido por diferentes 
carismas, na qual cada pessoa é importante, 
tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na 
realização da missão.
Leitor/a 3: Superação das ideologias: é pre-
ciso evitar o risco de dar mais importância às 
ideias do que à realidade da vida concreta.

Todos: Ensinai-nos, Senhor, o que devemos 
fazer. Mostrai-nos como devemos ser. Indi-
cai-nos o caminho a seguir. Amém!

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: Em sua primeira Carta, São João 
apresenta-nos Jesus como o modelo de quem 
sente a outra pessoa, acolhe e escuta antes de 
agir. “Quem diz que está com Deus deve com-
portar-se como Jesus se comportou” (1 Jo 2,6). 
Cantemos. 
Todos (Canto): /: Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia! :/ Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. 
/ Ele vai falar, vai falar de paz. / Pela minha 
voz e pelas minhas mãos, / Jesus Cristo vai, vai 
falar de paz! 
Leitor/a: (Proclama Jo 8,1-11)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Dirigente: Como ouvimos, diante de justicei-
ros sem piedade, Jesus tem outra atitude. 
Leitor/a 1: Quando Jesus retorna ao templo, 
acolhe o povo que vai ao seu encontro, senta-
-se com eles e começa a ensinar. 
Leitor/a 2: Sentar e ensinar são atitudes de 
quem busca acolher e compreender a cada 
um, a partir da sua realidade. 
Todos: “As alegrias e as esperanças, as tris-
tezas e as angústias dos homens de hoje, so-
bretudo dos pobres e de todos aqueles que 
sofrem, são também as dos discípulos de 
Cristo”. (Gaudium et Spes Nº 1)

Leitor/a 3: A atitude dos doutores da Lei e 
dos fariseus manifesta-se contrária à de Jesus. 
Cegos pela Lei, excluem a suposta pecadora, 
condenando-a à morte!
Leitor/a 1: Jesus, antes de julgar, inclina-se. 
Inclinar-se significa acolher o outro a partir da 
sua condição e do seu sofrimento. Para ser Si-
nodal, a Igreja não pode ser autoritária e nem 
fechada em si mesma.
Leitor/a 2: “Quem dentre vocês não tiver pe-
cado, atire a primeira pedra”. Caminhar juntos 
é acolher, proteger, resgatar e dar uma nova 
oportunidade. 
Todos: “Mulher, ninguém te condenou? Eu 
também não te condeno. Pode ir, e não pe-
ques mais”.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: A Palavra de Deus, lida e meditada, 
transforma-se em oração. Rezemos:
Todos: Cristo Jesus, foste o primeiro a so-
lidarizar-se com a humanidade. Renuncias-
te os esplendores da divindade, e te fizeste 
solidário com a mulher pecadora. Faze de 
mim uma pessoa solidária para caminhar 
junto daqueles que mais necessitam da tua 
graça. Ajuda a tirar de dentro do meu co-
ração tudo o que fere a dignidade das pes-
soas, e dá-me sabedoria para escutar, com-
preender e acolher. Amém!

Gesto Fraterno
Dirigente: Sinodalidade é caminhar juntos. A 
atitude sinodal de Jesus se deu pela compre-
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ensão e acolhida da mulher pecadora. A Pala-
vra de Deus precisa tornar-se vida através dos 
nossos gestos e nos desafia a sairmos do co-
modismo e a abrir-nos aos outros.

Leitor/a 3: Assim como neste Evangelho, 
hoje, em nossa sociedade, quantas pessoas 
são excluídas e apedrejadas? Muitas! Que tal 
fazermos um gesto fraterno de acolhimento 
a alguém que foi descartado da sociedade? 
Poderíamos imitar Jesus: sentir, deter-se para 
conversar, escutar, animar ... 
(Conversar e, se possível, combinar um gesto fraterno do gru-

po ou em nome do grupo)

Deus abençoe

Dirigente: Ao final deste encontro, peçamos 
que Deus nos abençoe e nos acompanhe. O 
Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dirigente: Estendei, ó Pai, sobre os vossos fi-
éis a vossa mão protetora, para que vos bus-
quem de todo coração e mereçam conseguir o 
que vos pedem. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!
Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Podero-
so: Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
Todos (Canto): Doce abandono doce religião / 
Acreditar que este mundo tem dono, / e que 
somos irmãos / Acreditar na justiça e na paz, 
/ mesmo quando a mentira parece vencer. / 
Eu me abandono no Espírito Santo e começo 
a entender / Refrão: Forte é quem grita sem 
ódio e sem medo a verdade maior. / For-
te é quem nunca abandona a ternura nem 
mesmo na dor! / Forte é quem morre, mas 
não admite matar! /: É forte a semente que 
morre, mas morre pra ressuscitar. :/


