ROTEIRO DE ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
SÍNODO 2021-2023
REFRÃO MEDITATIVO: Deus é amor, arrisquemos viver por amor . Deus é amor, ele
afasta o medo.
ANIMADOR: Hoje, nos reunimos em comunidade diante de Jesus Eucarístico para rezarmos
pelo Sínodo que está acontecendo na Igreja e que convida a nos colocarmos em atitude de
escuta da vontade de Deus, através de todo o povo de Deus. Invoquemos o Espírito Santo para
que oriente e conduza nossas comunidades e todo o povo de Deus neste caminho sinodal.
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.
Animador: Diante de Jesus Eucarístico, renovemos o nosso compromisso de caminhar juntos
como Igreja Sinodal que expressa-se na comunhão, participação e missão. Ajoelhados, em
atitude de adoração, cantemos:
(Exposição do Santíssimo Sacramento)

Vem Senhor Jesus! o coração já bate forte ao te ver a tua graça hoje eu quero receber,
sem a benção do Senhor não sei viver . Vem Senhor Jesus! olhar o povo ao teu redor me faz
lembrar a multidão lá no caminho a te esperar vem ó santo de Israel passar também neste
lugar
É o rei! a nossa frente está! É feliz quem o adorar.
É Jesus, o nosso mestre e rei! Bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do rei dos reis,
todo joelho se dobrará. (Bis) Diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. (Bis)
Pres.: Graças e Louvores sejam dadas a todo momento
Todos.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
(Momento de silêncio e adoração)
Animador: Jesus Eucarístico, o Papa Francisco ao convocar este Sínodo, convida toda Igreja,
numa atitude de ampla escuta, a ouvir o Espírito que fala a Igreja, diante dos desafios do nosso
tempo que questiona qual o futuro da Igreja para o Terceiro Milênio. Todo Povo de Deus é
chamado a responder. Suscita Senhor, em nossas paróquias e comunidades , o compromisso
em cada batizado de assumir o protagonismo na missão de Evangelizar.

Todos: Que sejamos fortalecidos na Eucaristia para vivermos como igreja sinodal: comunhão,
participação e missão.
Animador: Jesus Eucarístico, temos a graça de celebrarmos este momento histórico na vida da
Igreja, tempo de fecundidade e ação do Espírito, tempo de tomarmos a consciência de que
caminhar juntos não é uma opção, uma escolha, mas é o modo, o jeito de ser da Igreja.
Todos: Que sejamos fortalecidos na Eucaristia para vivermos como igreja sinodal:
comunhão, participação e missão.
Animador: Jesus Eucarístico, o Sínodo que provocar na vida da Igreja uma experiência vivida no
discernimento, na participação e coresponsabilidade, acolhendo as inspirações do Concílio
Vaticano II em que a Igreja é Povo de Deus.
Todos: Que sejamos fortalecidos na Eucaristia para vivermos como igreja sinodal: comunhão,
participação e missão.
( Momento de silêncio e adoração)
Canto
1-As sementes que me destes que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis
fazer frutificar.
Refrão: Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi em tua
mesa quero por (2X)
2-Pelos os campos deste mundo quero sempre semear, os talentos que me destes para eu
mesmo cultivar.
3-Quanto mais eu for plantando mais terei para colher, quanto mais eu for colhendo mais
terei para oferecer.
Palavra de Deus: At 14, 21-23
Depois de anunciar o Evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e
Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos,
exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações
para entrar no Reino de Deus. Os apóstolos designaram anciãos para cada comunidade;
rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual haviam acreditado.
Breve homilia
Animador: Neste momento, de joelhos, diante de Jesus Eucarístico, reconhecemos que muitas
vezes falhamos como Igreja sinodal. Quando não favorecemos espaços de escuta e acolhida de
todos os dons, quando reforçamos uma cultura do eu e enfraquecemos a comunidade
fazendo valer a vontade de poucos, quando reina o clericalismo e aceitamos passivamente
posturas autoritárias, quando não privilegiamos a co-responsabilidade valorizando o Batismo e
a participação no Sacerdócio Comum de Cristo. Peçamos a Jesus Eucarístico a graça de uma
verdadeira conversão.
( Momento de Silêncio)

Animador: Apresentemos agora, os nossos pedidos na confiança que o Senhor suscita em
nossos corações a graça de fortalecermos nesta experiência sinodal em cada momento de
nossa vida comunitária, dizendo:
T: Jesus Eucarístico fortalecei nosso caminho sinodal.
1- Fortalecei a caminhada de nossa paróquia tornando cada batizado consciente da missão de
evangelizar e de sua responsabilidade, rezemos:
2- Concedei abertura de coração e acolhida de todos para uma escuta madura e responsável
de todos, principalmente dos que são esquecidos, excluídos ou que temos dificuldades em
ouvir, rezemos:
3- convertei nossas paróquias e comunidades para a vivência sinodal fortalecendo e fazendo
frutificar nossas pastorais, rezemos:
4- Tornai nossa experiência eucarística um forte convite para crescermos na comunhão, que
experimentamos na relação amorosa da santíssima Trindade, rezemos:
5- Fazei que os frutos deste Sínodo, suscitado pelo Espírito Santo, sejam assumidos e
praticado no dia-a-dia da vida das paróquias e comunidades, rezemos:
Preces espontâneas:
Animador: Agradecendo a Jesus Eucarístico por este momento de graça e salvação, em que
confiamos todo o processo sinodal, cantemos:
Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar.
Só o Deus vivo a palavra mantém e jamais ele há de falhar
Refrão: Quero cantar ao senhor , sempre enquanto eu viver.
Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.
Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados, dos pobres e oprimidos,
dos injustamente vencidos.
Ele barra o caminho dos maus , que exploram sem compaixão.
Mas dá força ao braço dos bons , que sustentam o peso do irmão
Esse é o nosso Deus , seu poder permanece sempre.
Sua força é a força da gente, vamos todos louvar nosso Deus.

(Momento de silêncio e adoração)
Bênção do Santíssimo Sacramento

