
Reunidos em Oração

Dirigente: Reunidos em nome do Senhor e na 
alegria do encontro, num espírito de fé e de 
escuta da Palavra de Deus, aqui estamos para 
celebrar em comunidade a caminhada dos 
Grupos de Famílias. Sejam benvindos!
Todos: B Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!
Dirigente: A graça e a paz de Deus nosso Pai, 
de Jesus Cristo Nosso Senhor, e do Espírito 
Santificador estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
Dirigente: Refletimos e rezamos, neste tem-
po, o chamado a sermos uma Igreja Sinodal, 
que significa “caminhar juntos”.

(Entrada dos símbolos: livros do Grupo de Famílias, Bíblia, a 
Vela do Sínodo, se houver, imagens da Sagrada Família ou de 

Nossa Senhora)

Todos (Canto): Somos gente da esperança que 
caminha rumo ao Pai. / Somos povo da aliança 
que já sabe aonde vai. / De mãos dadas a ca-
minho, porque juntos somos mais, / pra cantar 
o novo hino de unidade, amor e paz.
Leitor/a 1: “... somos chamados à unidade, à 
comunhão, à fraternidade, e isto nasce de nos 
sentirmos abraçados pelo único amor de Deus. 
Por isso, no único Povo de Deus, caminhemos 
em conjunto para fazer a experiência duma 
Igreja que recebe e vive o dom da unidade e se 
abre à voz do Espírito”. (Papa Francisco em 09/10/2021)

Leitor/a 2: Queremos ser esta Igreja Sinodal; 
viver vida de comunhão e de unidade. Este é 
o desejo de Jesus: “Que todos sejam um, como 
tu, Pai, estás em mim e eu em ti”. (Jo17,21)

Todos: Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos 
juntos. Queremos formar comunhão, ter 
vida de participação e sair em missão, para 
sermos um sinal de teu amor ao mundo. 
Amém!

Pedido de Perdão

Dirigente: A vivência como irmãos é sempre 
um desafio. O chamado à unidade, às vezes, 
torna-se difícil, em nossas famílias e comuni-
dades. 
Leitor/a 3: São Paulo nos exorta: “Que o amor 
não seja falso. Detestai o mal, apegai-vos ao 
bem. Que o amor fraterno vos una uns aos 
outros, com terna afeição, estimando-vos re-
ciprocamente”. (Rm 12,9-10)

Todos: Senhor, nosso Deus, “eterna é tua 
misericórdia”. Confiamos nossas vidas, com 
seus limites e fraquezas, ao teu amor mise-
ricordioso. Pedimos-te perdão pelas vezes 
que não vivemos no amor, na unidade e na 

VIDA DE 
COMUNHÃO

Celebração de 
Encerramento na Igreja

Na Igreja: Lugar disponível para colocar os símbolos que serão 
usados.

No Salão: Deixar tudo preparado para a confraternização após 
a celebração.
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paz. Abre nossos corações para uma con-
versão contínua. Amém. 
Todos (Canto): A tua ternura, Senhor, vem me 
abraçar. / E a tua bondade infinita me perdoar. 
/ Vou ser o teu seguidor e te dar o meu cora-
ção. / Eu quero sentir o calor de tuas mãos.

Hino de Louvor

Dirigente: A vida em comunidade é uma ri-
queza. No dom da vida, na acolhida e na par-
tilha, percebemos a bondade e a grandeza de 
Deus. Expressemos nosso louvor, rezando o 
Salmo 95(94) 1-7.
Leitor/a 1: Vinde, exultemos o Senhor, acla-
memos o rochedo que nos salva. Entremos em 
sua presença com louvores, com salmos reju-
bilemos diante dele.
Todos (Canto): /: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor :/
Leitor/a 2: Porque o Senhor é o grande Deus, 
o grande rei acima de todos os deuses. Na sua 
mão estão as profundezas da terra, e dele são 
as alturas das montanhas. Dele é o mar, pois 
foi ele quem o fez, e a terra firme, suas mãos 
a modelaram.
Todos (Canto): /: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor :/
Leitor/a 3: Entrem e se prostrem e se inclinem, 
bendizendo ao Senhor que nos fez. Porque ele 
é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, o 
rebanho que ele conduz.
Todos (Canto): /: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor :/

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: Ouçamos a Palavra de Deus que 
ilumina nossa vida e a caminhada em comu-
nidade

Leitor/a: (Proclama At 4,32-37)

(Momento de silêncio)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Dirigente: A Palavra nos diz: “A multidão dos 
fiéis era um só coração e uma só alma”. Este 
retrato de comunidade deve nos inspirar e, ao 
mesmo tempo, nos questionar: como é a nos-
sa vivência em comunidade? 
Todos: O testemunho e a vivência comuni-
tária das primeiras comunidades cristãs são 
exemplos para nós. “E todos eles gozavam 
de grande aceitação”. 
Dirigente: Neste sentido, Papa Francisco nos 
apresenta três oportunidades de crescimento, 
como Igreja, em comunidade.
Leitor/a 1: “Nos encaminhemos para uma Igre-
ja Sinodal. Vivamos, pois, o encontro, a escuta e 
a reflexão como um tempo de graça. Nossa co-
munidade deve ser um lugar aberto, onde todos 
se sintam em casa e possam participar”.
Dirigente: Senhor, ajuda-nos a sermos uma 
comunidade acolhedora!
Todos: Pai Nosso... Ave Maria ... Glória ao 
Pai...

Leitor/a 2: “É-nos oferecida a oportunidade de 
nos tornarmos Igreja da escuta: fazer uma pau-
sa dos nossos ritmos, parar, escutar. Escutar o 
Espírito na fé, na adoração e na oração”.
Dirigente: Senhor, ajuda-nos a cultivarmos 
a atitude da escuta.
Todos: Pai Nosso... Ave Maria ... Glória ao 
Pai...

Leitor/a 3: “Somos chamados a nos tornarmos 
uma Igreja da proximidade. Sempre voltamos 
ao estilo de Deus: o estilo de Deus é proximi-
dade, compaixão e ternura. Deus sempre agiu 
assim. Caso contrário, não seremos Igreja do 
Senhor.”
Dirigente: Senhor, ajuda-nos a sermos a Igre-
ja da proximidade, do olhar fraterno e solidá-
rio para com nossos irmãos.
Todos: Pai Nosso... Ave Maria ... Glória ao 
Pai...
Todos (Canto):  /: Importa viver, Senhor, unidos 
no amor, / na participação, vivendo em comu-
nhão:/
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Oração a partir da Palavra
Dirigente: Deus nos chama a uma vida de co-
munhão. Ele nos mostra o caminho a seguir. 
Neste sentido, elevemos nossa prece. 
Todos: Deus da vida e do amor, atende a 
nossa prece.
Leitor/a 1: Igreja de comunhão. Para que o 
Senhor, ilumine e fortaleça a caminhada da 
Igreja na busca de maior unidade em sua mis-
são, pedimos.
Leitor/a 2: Igreja de participação. Para que o 
Senhor nos conceda a graça de sermos uma 
comunidade acolhedora, que abre espaços 
de participação para todas as pessoas de boa 
vontade, pedimos.
Leitor/a 3: Igreja de missão. Para que o Senhor 
nos anime e nos encoraje, a cada dia, a trilhar-
mos seus caminhos e a fazermos de nossos 
Grupos de Famílias, espaços de encontro, ora-
ção, partilha e missão, pedimos.

(Preces espontâneas)

Deus abençoe

Dirigente: Que o Senhor nos bendiga e nos 
guarde! Que o Senhor faça resplandecer sua 
face sobre nós e nos conceda sua graça! Que o 
Senhor volte sua face para nós e nos dê a paz!
Todos: Bendito sejas, Senhor nosso Deus, 
pelo amor que tu nos manifestaste em Je-
sus Cristo Nosso Senhor. Bendito sejas, pelo 
Espírito Santificador, que orienta nossos 
passos, hoje e sempre. Amém. 
Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Podero-
so, Pai e Filho e o Espírito Santo. 
Todos: Amém.
Todos (Canto): Maria, teu povo te ama e quer 
contigo caminhar. / Hoje nasceu a esperan-
ça, junto de nós Ele está. / Refrão: /: Ajuda teu 
povo, Maria. / Ensina teu povo a rezar. /Aju-
da-nos na caminhada. / Ensina teu povo a 
amar. :/

Gesto Fraterno

(Confraternização no Salão da Igreja ou no 
local preparado para este momento.)


