
Acolhida e Oração

Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, somos 
chamados a deixar Deus agir em nossos cora-
ções. Ele está conosco e quer nos conduzir à 
uma verdadeira experiência de amor.
Todos: Em nome do Pai... 
Dirigente: Para seguir os caminhos de Jesus, 
todos nós batizados devemos recordar que 
ninguém pode seguir este caminho sozinho. É 
preciso caminhar na comunhão com os irmãos 
e irmãs.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo. 
Dirigente: Vivendo o Sínodo da Igreja, convo-
cado pelo Papa Francisco, queremos resgatar 
em nós o compromisso de jamais deixar aque-
les que caminham conosco para trás.
Todos: Senhor Jesus, tua presença se ma-
nifesta na vida de comunidade. Ajuda-nos 
a reconhecer o quanto somos valiosos aos 
teus olhos. Somos a tua Igreja, compro-
metida em anunciar teu amor no meio do 
mundo. Pela força do Evangelho, transfor-
ma as realidades de morte. Amém!

Sinodalidade é assim

Leitor/a: A família de Natanael e Simony che-
gou aqui no bairro São José, onde temos uma 
capela dedicada ao santo. Vieram com os fi-
lhos para trabalhar numa empresa do Paraná, 
que abriu uma filial na região. “Tem gente nova 
no bairro”, comentou D. Beatriz, no domingo. 
Uma visita foi logo marcada para dar as boas-
-vindas a esta família, conhecê-la e apresentar 
a comunidade para ela. A conversa foi muito 
amigável e franca. D. Simony interessou-se em 
saber sobre a catequese, pois sua filha caçula 
já fez a Primeira Comunhão e quer continuar 
na catequese. O seu Natanael disse que sua 
esposa participava do Grupo da Esperança e 
ele fazia parte da Diretoria de uma obra social 
na comunidade onde moravam. Então, foram 
rapidamente integrados na sua nova comuni-
dade, onde participam ativamente. A comuni-
dade São José está fortalecida.

Caminhar Juntos é 
participar e compro-

meter-se

Dirigente: Estamos vivendo um tempo da Gra-
ça do Senhor ao perceber o quão importante é 
caminharmos juntos. Vivendo em Comunhão, 
reacendemos a chama da nossa vocação cris-
tã. Somos seguidores d’O Caminho! Aos pés 
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do Mestre, recordamos nosso compromisso 
de amor!
Leitor/a 1: “O caminho da sinodalidade é pre-
cisamente o caminho que Deus espera da Igreja 
de hoje.” Não é possível sermos realmente cris-
tãos sem um verdadeiro comprometimento 
com a realidade, superando os desafios.
Todos: Somos Igreja, Pedras Vivas, o Corpo 
Místico de Cristo! Ninguém pode achar que 
é dispensável ou que não precisa fazer par-
te desse caminho.
Leitor/a 2: O verdadeiro cristão é aquele que 
se coloca, com todo o coração e coragem, no 
caminho do Mestre. 
Leitor/a 3: Em Jesus reconhecemos o quan-
to Deus nos ama. Anunciamos a Boa-notícia, 
tanto com palavras, quanto com o nosso tes-
temunho de amor mútuo. Na prática do amor, 
trilhamos o caminho do Senhor.
Todos: Senhor Jesus, ajuda-nos a entrarmos 
na Escola do amor, do serviço e do compro-
misso. Ajuda-nos a aprender contigo o real 
significado de caminhar juntos. Para que, 
vivendo a partilha de dons e de vida, pos-
samos ser sinais da tua presença junto aos 
irmãos e irmãs. Amém!

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: A unidade não exclui diferenças; 
antes, reconhece que elas podem contribuir 
para o bem de todos. Aclamemos a Palavra de 
Deus!
Todos (Canto): /: É como a chuva que lava; é 
como o fogo que arrasa. / Tua Palavra é as-
sim: não passa por mim, sem deixar um si-
nal! :/ Tenho medo de não responder, de fin-
gir que não escutei. /: Tenho medo de ouvir 
teu chamado, virar do outro lado e fingir 
que não sei. :/
Leitor/a: (Proclama 1 Cor 12,12-22)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Leitor/a 1: O caminho do cristão é marcado 
pelo amor e pelo serviço. É a entrega de vida 
em favor dos irmãos que nos identifica como 
seguidores de Jesus Cristo. Pela analogia de 
São Paulo, usando os membros e o corpo, 
percebemos que nossa vida é insubstituível e 
dom valioso para todo o mundo.
Leitor/a 2: Nós nos reconhecemos membros 
do corpo de Cristo? Temos tido os mesmos 
atos e posturas do Senhor? Ou temos vivido 
no egoísmo? Somos uma religião do serviço, 
que atrai, acolhe e abraça ou uma religião so-
mente de fardos pesados? Temos glorificado 
Cristo no amor, na caridade e na vida fraterna? 
Leitor/a 3: Através da Igreja, o amor de Deus 
alcança a todos. Somos membros do Corpo de 
Cristo para incluir e não excluir. 

Oração a partir da Palavra
Dirigente: A partir da Palavra que meditamos, 
abramo-nos em prece a Deus. 
Todos: Senhor Jesus, ensina-nos a perceber 
em nossa vida onde podemos melhor te 
amar e servir. Que compreendamos a beleza 
e o valor de cada irmão e irmã que caminha 
conosco. Amado Jesus, que reconhecendo 
a missão de tua Igreja, como continuado-
ra de tua obra de Salvação, possamos fazer 
de nossa vida, dom e serviço, em favor dos 
irmãos, de maneira especial àqueles mais 
necessitados. Amém!
Leitor/a 1: Bom Deus, como família e comuni-
dade, possamos crescer sempre mais no amor 
mútuo. Vos pedimos:
Todos: Senhor, tornai-nos membros do Vos-
so Corpo!
Leitor/a 2: Bom Deus, que nossas comunida-
des cristãs sejam para todos sinal da presença 
de Cristo vivo no meio do mundo. Vos pedi-
mos: 
Todos: Senhor, tornai-nos membros do Vos-
so Corpo!
Leitor/a 3: Bom Deus, pelos que vivem a en-
trega generosa de seus dons e suas vidas em 
nossas comunidades; que permaneçam uni-
dos ao Senhor. Vos pedimos:
Todos: Senhor, tornai-nos membros do Vos-
so Corpo!
Dirigente: E rezemos:
Todos: Ó Senhor Jesus, que fazeis de nós um 
só corpo, dai-nos a graça da unidade. Susci-
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tai dons e carismas em nossas comunidades 
que promovam a fraternidade. Amém!
Pai Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...

Gesto Fraterno
Dirigente: Participar é comprometer-se. Mui-
tos irmãos nossos têm se doado à Igreja de 
nossa comunidade; alguns até já faleceram. 
Como cada um de nós pode colaborar? Al-
guém gostaria de participar de alguma pasto-
ral ou de algum serviço na comunidade? 
(Tempo para conversar. Se houver alguém disponível, procurar, 

posteriormente, a pessoa responsável e dar o seu sim.)

Deus abençoe

Dirigente: Deus nos abençoe e nos guarde.
Todos: Amém!
Dirigente: Que nos mostre a sua face e se 
compadeça de nós.
Todos: Amém!
Dirigente: Que volva para nós o seu olhar e 
nos dê a sua paz
Todos: Amém!
Dirigente: A bênção de Deus Todo-poderoso 
em seu amor, Pai e Filho e Espírito Santo, desça 
sobre nós e permaneça conosco para sempre.
Todos: Amém!
Todos (Canto): A missão que recebemos de 
Jesus, / É a mesma que Deus Pai lhe con-
fiou:/ Anunciar a Boa Nova, porque o Reino 
já chegou. / 1. Uma certeza alegra a vida: / A 
própria morte já foi vencida. / 2. Deus quer de 
todos fraternidade. / Juntos formemos comu-
nidade.


