ITINERÁRIO SINODAL
1⁰ Encontro Paroquial Sinodal
POR UMA IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO
( Preparar o ambiente: Preparar um caminho com várias pegadas e no centro a Palavra
de Deus)
Oração Inicial
Todos: Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso Nome. Nosso
defensor, vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso coração.
Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós,
pecadores, se cairmos na confusão! Não o permitais.
Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor que dais a vida, em Vós,
a unidade, convosco, a verdade e a justiça; em marcha até à vida sem ocaso: nós vos
suplicamos.
Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar, com
Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, agora e sempre. Amém.

Canto:
1- Deus chama a gente prá um momento novo de caminhar junto com seu povo. É
hora de transformar o que não dá mais sozinho isolado ninguém é capaz
Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante, vem!
(2X)
2- Não é possível crer que tudo é fácil / há muita força que produz a morte
Gerando dor, tristeza e desolação/ É necessário unir cordão
3- A força que hoje faz brotar a vida/atua em nós pela Sua graça / É Deus quem nos
convida a trabalhar/ Amor repartir e as forças juntar
LEITOR 1 - No dia 09 de outubro de 2021, em Roma, na Basílica de São Pedro, o Papa
Francisco realizou a abertura do Sínodo que ocorrerá entre os anos de 2021- 2023, cujo
tema é: Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão . Este é um momento
único e marcante, um processo irreversível, renovador para a vida da Igreja e o seu
futuro.
Todos: Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante,
vem! (2X)

Leitor 2 – Este processo sinodal será marcado por etapas de uma ampla escuta de toda
Igreja, a primeira etapa ou etapa diocesana começou em outubro de 2021 e irá até abril
de 2022, a segunda será Continental em setembro de 2022 e culminará na XVI
Assembleia dos Bispos em Roma em outubro de 2023.
Todos: Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante,
vem! (2X)
Leitor 3 - Guiados pelo Espírito Santo, toda Igreja, cada Paróquia e comunidade colocase neste processo sinodal para escutar a voz de Deus que fala no coração do seu povo,
no chão da vida, principalmente naqueles que preferencialmente escolheu, os pobres e
os que estão a margem.
Todos: Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante,
vem! (2X)
Leitor 4 – O Sínodo convida-nos a escutar a todos e não somente os que estão nas
paroquias e comunidades, dar espaço aos jovens, aos que se afastaram de nossas
paróquias e comunidades, aqueles que nunca falam, aqueles que temos dificuldade de
ouvir. Convidar a todos! Instituições de ensino, grupos sociais, todas as igrejas cristãs.
Todos: Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante,
vem! (2X)

Escutando a Palavra de Deus ( At 15,22-29)
Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém,
resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para
Antioquia. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados
pelos irmãos.23Através deles enviaram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos e os
anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em
Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia.24Ficamos sabendo que alguns dos nossos
provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não
foram enviados por nós.25Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns
representantes e mandá-los até vocês, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e
Paulo,26homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.27Por
isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma
mensagem.28Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum
fardo, além destas coisas indispensáveis:29abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos,
do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem
essas coisas. Saudações! Palavra do Senhor

Momento de silêncio orante
Breve momento de Partilha
Leitor 1 - A atitude das primeiras comunidades remete-nos a experiência de
sinodalidade que somos chamados a assumir a partir deste caminho sinodal. Diante de
um conflito originado por posições religiosas/culturais diferentes: a questão da
circuncisão, toda comunidade é chamada para um discernimento, movida pelo Espírito

Santo. Todos são chamados a se posicionar, depois de ouvir a todos, é que se chega há
uma decisão. O testemunho das primeiras comunidades expressa o compromisso
comunitário de caminhar e decidir juntos, todos são ouvidos e considerados.

RESPONDENDO AO SÍNODO
( IMPORTANTE! registre todas as contribuições)

Leitor 2 - Este Sínodo coloca a seguinte questão fundamental: Uma Igreja sinodal, ao
anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. Como é que este “caminho em
conjunto” está a acontecer hoje na vossa Igreja local? Que passos é que o Espírito nos
convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”? (DP 26)
Leitor 3 - Ao responder a esta pergunta, somos convidados a: - Recordar as nossas
experiências: que experiências da nossa Igreja particular a interrogação fundamental
vos traz à mente? - Reler estas experiências mais profundamente: Que alegrias
proporcionaram? Que dificuldades e obstáculos encontraram? Quais feridas fizeram
emergir? Que intuições suscitaram? - Colher os frutos para compartilhar: Nestas
experiências, onde ressoa a voz do Espírito? O que ela nos pede? Quais são os pontos a
confirmar, as perspectivas de mudança, os passos a dar? Onde alcançamos um
consenso? Que caminhos se abrem para a nossa Igreja particular?

