
Acolhida e Oração

Dirigente: Nesta caminhada Sinodal, somos 
chamados a irmos ao encontro, a escutar e fa-
zer a experiência de comunhão que contem-
plamos na Santíssima Trindade. 
Todos: Em nome do Pai... 
Dirigente: Como Igreja em saída, atentos ao 
Espírito Santo, queremos escutar nossos ir-
mãos.
Todos: Vem, Espírito Santo, ilumina a nos-
sa caminhada de discípulos missionários e 
faze de nós testemunhas vivas do teu amor! 
Dirigente: Como povo de Deus em marcha, 
nunca estamos sozinhos! Maria nos acompa-
nha como intercessora e companheira. 
Todos (Canto): Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás, / contigo pelo caminho, Santa 
Maria vai. /: Ó vem conosco, vem caminhar! 
Santa Maria, vem! :/ 

Sinodalidade é assim

Leitor/a: D. Hélder Câmara foi um bispo que 
marcou a história do Brasil e do mundo. Há 
algumas décadas, nosso país viveu tempos 
sombrios de muita luta e sofrimento. A triste 
realidade política e social fez o povo padecer 
injustiças, perseguições, torturas e misérias. 
Escutando o grito social, D. Helder sentia que 
a Igreja precisava fortalecer sua comunhão 
com o povo sofrido e viver a Palavra de Deus 
na prática. “Tenho visto com atenção a aflição 
do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e 
desci para livrá-lo” (cf. At 7, 34). Estas palavras de 
Deus tocaram o bispo profeta. Então, ele mo-
bilizou a Igreja para que fosse a voz do povo 
sofrido, denunciando as injustiças e anuncian-
do propostas de vida, a partir do projeto de 
Deus. Assim, ele organizou a CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil). Também surgiram as 
Comunidades Eclesiais de Base como Igreja de 
Comunhão, Participação e Missão, encontran-
do-se nas casas para rezar e meditar o Evan-
gelho e mobilizar-se pela transformação das 
situações de injustiças, a partir de suas locali-
dades.

Caminhar Juntos é sair 
ao encontro

Dirigente: Caminhar juntos é sair ao encon-
tro do outro, é assumir a atitude missionária 
de uma Igreja em saída, como vem pedindo o 
Papa Francisco.
Leitor/a 1: Desde o seu nascimento, a Igreja 
era vista como Igreja do Caminho, povo em 
marcha.

CAMINHAR 
JUNTOS É 
SAIR AO 

ENCONTRO

Na casa onde o Grupo se reúne

Colocar sobre a mesa a Bíblia, vela acesa, uns pares de pés de-
senhados ou dois pares de sandálias, simbolizando os passos de 
quem caminha junto, indo ao encontro do outro).
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Leitor/a 2: Jesus peregrinava pelos lugarejos, 
cidades e comunidades, encontrando-se com 
as pessoas como: Zaqueu, Lázaro, Marta e Ma-
ria, a Samaritana, a multidão.
Todos: Como cristãos, a exemplo de Cristo, 
precisamos ir ao encontro dos irmãos e ir-
mãs e caminharmos juntos.
Leitor/a 3: O Concílio Vaticano II convocou o 
mundo cristão a viver uma Igreja de Comu-
nhão, Participação e Missão. O Papa Francisco 
vem nos convocar para voltarmos às fontes, 
para sermos uma Igreja Sinodal, vivendo em 
espírito de comunhão e de saída missionária.
Dirigente: Nos Atos dos Apóstolos, as comu-
nidades dos primeiros cristãos caminhavam 
juntas, orientadas pelos apóstolos. Como le-
mos: “...então os apóstolos e presbíteros, jun-
tamente com toda a igreja, decidiram escolher 
alguns irmãos para mandá-los em missão...” (cf. 
At 15,22)

Todos: A exemplo dos primeiros cristãos, 
precisamos caminhar juntos! Somos uma 
Igreja de comunhão e participação!
Leitor/a 1: Para viver a comunhão é preciso 
“ir ao encontro”, aberta a escutar e trazer para 
perto de Deus os que se encontram ‘afasta-
dos’. 
Leitor/a 2: Uma Igreja ‘aberta’ é capaz de le-
var a todos “a consolação e o estímulo do amor 
salvífico de Deus, que opera misericordiosa-
mente em cada pessoa”. (EG 43)

Leitor/a 3: Um cristão que se sente acolhido, 
fica fortalecido para participar da vida da co-
munidade, renovando o espírito missionário 
do batismo.
Todos: A experiência do encontro reforça a 
beleza do caminhar juntos, com o olhar fixo 
em Jesus, missionário do Pai. 

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: Aclamemos com fé, a Palavra do 
Senhor:
Todos (Canto): /: Palavra de Salvação, somen-
te o Céu tem pra dar. / Por isso o meu co-
ração se abre para escutar :/ Por mais difícil 
que seja seguir, tua Palavra queremos ouvir. 
Por mais difícil de se praticar, tua Palavra que-
remos guardar.
Leitor/a: (Proclama Mc 16,15-20)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Dirigente: O mandato do Senhor “ide pelo 
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” 
nos faz sair de nossas ‘instalações’ pessoais e 
pastorais.
Leitor/a 1: Em primeiro lugar, o discípulo pre-
cisa ter disposição para aprender os ensina-
mentos de Jesus. 
Leitor/a 2: Depois, é preciso ter disposição de 
levar aos outros o amor de Jesus, “em qualquer 
lugar: na rua, na praça, no trabalho, num cami-
nho”. (EG 127)

Leitor/a 3: A diversidade de culturas, raças e 
fronteiras não podem nos impedir de apre-
sentar o Evangelho da vida, que é o próprio 
Cristo.
Todos: “Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a 
toda criatura.”
Dirigente: O Papa Francisco convida a Igreja a 
uma “saída” missionária: sair da comodidade e 
ter a coragem para alcançar as periferias que 
precisam da luz do Evangelho. (cf. EG 20)

Todos (Canto): Ide por todo o universo meu 
Reino anunciar. / Dizei a todos os povos que 
eu vim pra salvar! / Quero que todos conhe-
çam a luz da verdade; / possam trilhar os ca-
minhos da felicidade. /: Ide anunciar minha 
paz! / Ide sem olhar para trás! / Estarei con-
vosco e serei vossa luz na missão! :/

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Peçamos a Jesus que desperte e 
fortaleça em nós o espírito missionário, rezan-
do:
Todos: Fortalecei-nos, Senhor, na caminhada 
de discípulos missionários.
Leitor/a 1: Guiai nossos passos no confronto 
com o mundo para não cairmos nas desilu-
sões, sofrimentos e medos que surgem pelo 
caminho.
Todos: Fortalecei-nos, Senhor, na caminhada 
de discípulos missionários.
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Leitor/a 2: Que o nosso coração acredite na 
promessa “Eu estarei convosco até o fim dos 
tempos”, e não cansemos de lutar por justiça 
e vida digna.
Todos: Fortalecei-nos, Senhor, na caminhada 
de discípulos missionários.
Leitor/a 3: Encorajai-nos a dar testemunho 
de Cristo, caminhando juntos como Igreja que 
vive a comunhão, participação e missão.
Todos: Fortalecei-nos, Senhor, na caminhada 
de discípulos missionários.

Gesto Fraterno
Dirigente: Olhando para os pés desenhados 
(ou pares de sandálias) que estão sobre a mesa, po-
demos dizer o nome de pessoas que foram 
grandes missionários (inclusive na nossa comunidade). 
(Conversar)

Deus abençoe

Dirigente: Supliquemos que Maria, a Mãe da 
Igreja, acompanhe a peregrinação sinodal do 
povo de Deus neste novo momento da evan-
gelização. 
Todos: Ave-Maria... Pai Nosso...
Dirigente: Que Deus, fonte e origem de toda 
bênção, nos conceda a sua graça. Abençoe-
-nos Deus Todo poderoso, Pai e Filho e Espíri-
to Santo. 
Todos: Amém!
Todos (Canto): Maria, Mãe dos caminhantes, / 
ensina-nos a caminhar. / Nós somos todos 
viajantes, / mas é difícil sempre andar. / Fi-
zeste longa caminhada/ para servir a Isabel, / 
sabendo-te de Deus morada, / após teu sim a 
Gabriel.


