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PRIMEIRO ENCONTRO

“Chegou a nossa vez: Boa 
nova de Jesus à Cidade 

anunciar!”

Preparando o ambiente: 
Uma mesa com toalha, uma Bí-
blia aberta, duas velas, imagem 
de Nossa Senhora e do Santo(a) 
Padroeiro(a) da paróquia ou co-
munidade. Baixar da internet o 
Hino do Sínodo.
(www.arquisp.org.br/sinodo)

ACOLHIDA1

Anim. Sejam bem-vindos e bem-
-vindas! Vamos nos abraçar aco-
lhendo-nos uns aos outros!
(Todos se cumprimentam e se abra-
çam fraternalmente. Depois o(a) 
animador(a) prossegue.)
Anim. É com alegria que aqui es-
tamos reunidos na mesma Fé para 
que cresçamos em consciência so-
bre nossa missão cristã na nossa 
Paróquia, a fi m de que irradiemos 
com ardor a “Alegria do Evangelho 
de Jesus” aqui, e em todos os recan-
tos da Cidade de São Paulo. Estamos 
começando o 1° Sínodo arquidioce-
sano de São Paulo como “caminho 
de comunhão, conversão e renoção 
missionária”. Fomos chamados pelo 
nosso arcebispo, Cardeal  Odilo Pe-
dro, para revigorar nossa fé, avaliar 
profundamente nossa vida cristã na 
Paróquia, na Região Episcopal e na 
Arquidiocese inteira e avaliar, tam-
bém, nosso “agir” missionário. Ca-
minhemos juntos para atrair a todos 
ao caminho de Jesus e da sua Igreja!

Anim. Iniciemos o nosso encontro: 
Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.

T. Amém

Anim. Cantemos o Hino do 1° síno-
do arquidiocesano de São Paulo!

(Pode-se cantar mais de uma vez para 
bem assimilar o conteúdo do Hino)

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO
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Povo de Deus, Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos num 
só coração! / Quanta alegria! Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar.

1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho 
/ de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar.

2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho 
/ A todos os recantos / da cidade a 
esperar.

3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor 
de missionários / Envia teu Espírito 
/ e nos mostra o caminho / Conver-
te-nos agora / e renova a Tua Igreja. 
/ Concede aos teus fi lhos / unidade, 
amor e fé.

REFLEXÃO E PARTILHA3

(Sentados!)

Anim. Em silêncio e oração, vamos 
ler e meditar, individualmente, o 
Hino que acabamos de cantar. 

(dá-se um tempo para que se medi-
te o conteúdo da letra do Hino)

Anim. (Após a meditação individual 
da letra do Hino.) Agora vamos par-
ti lhar o que meditamos:

1.Quais convites e apelos o Hino 
nos faz?

2. Qual a frase ou parte do Hino que 
mais me tocou?

3. O que pedimos ao Senhor na 3ª 
estrofe do Hino?

(Após a parti lha!)

Anim. Acabamos de meditar a Letra 
do Hino do Sínodo, seus convite e 
apelos. Agora vamos visualizar o lo-
goti po do Sínodo.

Leitor(a) 1: Este logoti po encon-
traremos em todos os subsídios, 
encontros, textos, questi onários 
e documentos referentes ao síno-
do arquidiocesano. Ele expressa o 
LEMA do sínodo – “Deus habita esta 
Cidade: somos suas testemunhas”. 

Leitor(a) 2: No logoti po vemos a Ca-
tedral, principal sinal da presença 
da Igreja de Jesus na Cidade de São 
Paulo. Dela se abre o “caminho de 
comunhão e parti cipação” – “Igreja 
em saída” para a missão de evange-
lização na Cidade.

(Faz-se um momento de silêncio para 
bem visualizar o logoti po.)

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO
DE SÃO PAULO

Caminho de comunhão, conversão e renovação 
missionária

“Deus habita esta cidade: somos suas testemunhas”
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Momento de resposta ao que 
meditamos e partilhamos

Anim. Meditamos e partilhamos o 
“chamado” que o Senhor nos fez 
através do Hino que acabamos de 
cantar. Respondamos com fervor ao 
apelo que Ele nos faz!
Leitor(a) 1: Senhor, o caminho que 
nos mostras é o de realizar o 1° sí-
nodo arquidiocesano de São Paulo. 
O sínodo é uma grande assembleia 
da Arquidiocese destinada a auxi-
liar o nosso arcebispo na promoção 
da vida e da missão de toda a comu-
nidade arquidiocesana. É também 
manifestação de comunhão eclesial 
de grande significado para a Igreja 
em São Paulo; é ocasião para uma 
grande avaliação pastoral, uma to-
mada de consciência ampla sobre 
a realidade da arquidiocese para 
indicar metas e prioridades da ação 
evangelizadora e eventuais mudan-
ças na organização pastoral!
T. Senhor, envia teu Espírito para 
que, animados por ele, realizemos 
juntos este grande acontecimento 
da Igreja de São Paulo, que é o seu 
primeiro sínodo arquidiocesano.
Leitor(a) 2: Este será o  1° sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo, e será um 
“caminho de comunhão, conversão 
e renovação missionária” para todos 
nós, que somos Igreja em São Paulo.
T. Senhor, queremos sempre mais 
“caminhar” unidos, num só cora-
ção; viver a contínua conversão e 
renovar o ardor de nossa fé e de 
nossa missão!
Leitor(a) 1: E o Lema do sínodo nos 
motiva neste “caminhar”: “Deus 
habita esta Cidade: somos suas tes-
temunhas!”.
T. “Deus habita esta Cidade. Somos 
suas testemunhas!” Ajuda-nos, Se-
nhor, a sermos teus discípulos-mis-
sionários na paróquia em que ha-
bitamos e em todos os recantos da 
imensa Cidade de São Paulo. Amém!

Momento de Celebração
e de Envio

Anim. (convidando todos a ficarem 
em pé.) “Chegou a nossa vez, é mis-
são de todos nós: a Boa Nova de Je-
sus à Cidade anunciar!”

T. Vamos escutar e celebrar a Pala-
vra que vem de Deus para nos for-
tificar e enviar. Vamos cantar, acla-
mar e acolher a Palavra que vem 
de Deus para nos alimentar!

CANTO4
1. Eu vim para escutar tua Palavra, 
tua Palavra, tua Palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar tua Palavra, 
tua Palavra, tua Palavra de amor.
3. Eu quero entender melhor tua 
Palavra, tua Palavra, tua Palavra de 
amor.
4. O mundo ainda vai viver tua Pa-
lavra, tua Palavra, tua Palavra de 
amor.

EVANGELHO (Mt 13, 1.9)5

Leitor(a) 3: Evangelho de Jesus Cris-
to, segundo Mateus.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e 
sentou-se à beira-mar. Uma grande 
multidão ajuntou-se em seu redor. 
Por isso, ele entrou num barco e 
sentou-se ali, enquanto a multidão 
ficava de pé, na praia. Ele falou-lhes 
muitas coisas em parábolas dizen-
do: “O semeador saiu para semear. 
Enquanto semeava, algumas se-
mentes caíram à beira do caminho, 
e os pássaros vieram e as comeram. 
Outras caíram em terreno cheio de 
pedras, onde não havia muita terra. 
Logo brotaram, porque a terra não 
era profunda. Mas, quando o sol 
saiu, ficaram queimadas e, como 
não tinham raiz, secaram. Outras 
caíram no meio dos espinhos, que 
cresceram sufocando as sementes. 
Outras caíram em terra boa e pro-
duziram frutos: uma cem, outra ses-
senta, outra trinta. Quem tem ouvi-
dos, ouça!”. Palavra da Salvação!
T. Glória a vós, Senhor.
Anim. No silêncio dos nossos cora-
ções meditemos a Palavra do Evan-
gelho que acabamos de escutar. 
Somos, também, semeadores da 
Palavra de Deus. Nossa missão é a 
de semeá-la em nossas família, em 
nosso bairro, nosso trabalho, e em 
todas as partes da nossa Cidade ! 
E somos enviados para levar esta 
“Alegria” que é a Palavra de Deus, 
Palavra de vida e vida eterna!

(Faz-se um momento de silêncio 
para meditação.)
Anim. O sínodo arquidiocesano de-
pende de muita oração ao Espírito 
Santo. Rezemos juntos a Oração 
pelo 1° sínodo arquidiocesano de 
São Paulo:
T. Divino Espírito Santo, vós sois 
a alma da Igreja e renovais a face 
da terra. Vinde em nosso auxílio 
na realização do primeiro sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; animai-nos com um vivo 
ardor missionário para o testemu-
nho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, sejamos, 
também nós, ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo para 
que, n’Ele, todos tenham vida em 
abundância. Divino Espírito Santo 
iluminai-nos. Amém !
Anim. Reforcemos o nosso compro-
misso dizendo juntos.
T. “Chegou a nossa vez, é missão 
de todos nós: Boa Nova de Jesus à 
Cidade anunciar”!
Anim. Peçamos, também, a Nossa 
Senhora que interceda pelo nosso 
sínodo!
T. Ave Maria...
Anim. Antes de nos despedirmos, 
marquemos o nosso próximo en-
contro:

DATA: ________________________

LOCAL: _______________________

_____________________________

HORÁRIO: ____________________

Anim. Encerrando esse nosso en-
contro, cantemos novamente o 
Hino do 1° Sínodo Arquidiocesano 
de São Paulo e que o Senhor nos 
guarde, guie e nos anime na missão 
de sermos suas testemunhas nesta 
imensa Cidade de São Paulo. 

(Canta-se o Hino novamente.)
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SEGUNDO ENCONTRO

1° Sínodo Arquidiocesano de 
São Paulo: 

“Caminho de comunhão, 
conversão e renovação 

missionária”

Preparando o ambiente:

Uma mesa com toalha, uma Bí-
blia aberta, duas  velas, imagem 
de Nossa Senhora e do Santo(a) 
Padroeiro(a) da paróquia ou co-
munidade, baixar o Hino da in-
ternet acessando o portal:
(www.arquipsp.org.br/sinodo)

ACOLHIDA1

Anim. Irmãos e irmãs, sejam muito 
bem-vindos a este nosso segundo 
encontro sobre o 1° sínodo arqui-
diocesano de São Paulo ao qual so-
mos chamados a participar intensa-
mente com fé e ardor missionário.

Saudemos uns aos outros em Cris-
to, desejando “graça e paz”, sauda-
ção que o apóstolo Paulo, Patrono 
da nossa Arquidiocese, usava em 
suas comunidades. (dar um tempo 
para este abraço fraterno.)

Anim. Envoltos por essa “graça” e 
essa “paz”, iniciemos este nosso en-
contro invocando o Espírito Santo. 
Ele é a alma da Igreja, que somos 
nós! Ele é o principal protagonista 
do Sínodo que realizaremos em nos-
sa Arquidiocese! É Ele quem move a 
Igreja a se converter e renovar, a cor-
responder e realizar sua vida e sua 
missão! Rezemos juntos, com Fé!

T. Vinde Espírito Santo, enchei os 
corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. Enviai 
o vosso Espírito, e tudo será criado 
e renovareis a face da terra!

Oremos: Ó Deus que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, / com a 
luz do Espírito Santo, / fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito / 
e gozemos da sua consolação. / Por 
Cristo, Nosso Senhor. Amém!

Anim. Na “luz do Espírito Santo”, 
cantemos o Hino do nosso 1° Síno-
do Arquidiocesano de São Paulo.

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

2

Povo de Deus, Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos num 
só coração! / Quanta alegria! Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar.

1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho 
/ de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar.

2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho 
/ A todos os recantos / da cidade a 
esperar.

3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor 
de missionários / Envia teu Espírito 
/ e nos mostra o caminho / Conver-
te-nos agora / e renova a Tua Igreja. 
/ Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.

(Após o canto, todos são convida-
dos a sentar-se.)

REFLEXÃO E PARTILHA3

Anim. No encontro anterior, res-
pondemos a nós mesmos à per-
gunta O que é um Sínodo? para que 
possamos, com consciência eclesial, 
participar e realizar o 1° sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo. Vimos, 
também, que nosso sínodo tem um 
TEMA e um LEMA. Digamos juntos!

T. O nosso sínodo arquidiocesano 
é “caminho de comunhão, conver-
são e renovação missionária”! E o 
LEMA que nos motiva é: “Deus ha-
bita esta Cidade: somos suas teste-
munhas”!

Anim. Hoje, responderemos outras 
duas perguntas: “Por quê” e “Para 
quê” realizar um sínodo em nossa 
Arquidiocese de São Paulo?

Escutemos atentamente!

Leitor(a) 1: Por que realizar um 
sínodo em nossa Arquidiocese de 
São Paulo?

- A Igreja em São Paulo precisa 
“olhar-se no espelho”, refletir sobre 
sua presença e missão nesta grande 
Cidade.
É preciso Ver se a organização pas-
toral e administrativa está adequa-
da aos grandes desafios atuais; se 
a missão da Igreja é bem cumprida; 
se estamos bem focados nas gran-
des questões da vida e da missão da 
Igreja, se há deficiências ou lacunas 
na evangelização; se a organização 
e a atuação pastoral da Arquidio-
cese poderiam ser diferentes, para 
corresponder bem à missão da Igre-
ja, nas condições próprias da Cida-
de.

Leitor(a) 2: Para que um Sínodo na 
nossa Arquidiocese de São Paulo?

- O sínodo tem o objetivo de revita-
lizar e renovar a ação evangelizado-
ra e missionária na arquidiocese, a 
partir da reflexão e avaliação sobre 
os diversos aspectos da sua realida-
de eclesial e pastoral, sobre a rea-
lidade religiosa, social e cultural na 
qual a arquidiocese está inserida. 
Tudo isso deve ser orientado pela 
palavra de Deus e pelo Magistério 
da Igreja. O sínodo tem a finalidade 
de suscitar um novo dinamismo na 
realização da vida e da missão da 
Igreja nesta Cidade.

Anim. Agora, vamos conversar um 
pouco sobre o que acabamos de es-
cutar atentamente! 

(orientar a conversa com as per-
guntas abaixo. Este momento é im-
portante, pois o grupo já começa 
a fazer algumas perguntas sobre a 
vida e missão da Igreja na paróquia. 
Importante registrar as perguntas).

1. O que significa: A Igreja em São 
Paulo precisa “olhar-se no espelho”?

2. Quais as perguntas que já pode-
mos começar a fazer para nós mes-
mos, aqui na Paróquia, para que 
iniciemos o caminho sinodal em 
nossa Arquidiocese?
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Momento de Celebração
e de Envio

Anim. Agora compreendemos que 
o “caminho sinodal” vai ser marca-
do por um grande e profundo VER 
sobre a vida e missão da Igreja na 
paróquia, na comunidade, na Re-
gião Episcopal, na Arquidiocese 
inteira! Durante o sínodo, vamos 
colocar-nos à ecuta daquilo que o 
Espírito Santo fala à nossa Igreja. 
Ouçamos agora a Palavra de Deus!

LEITURA (Apoc 2,1.5.7)4

Leitor(a) 1: Leitura do livro do Apo-
calipse.
“Ao Anjo da Igreja que está em Éfe-
so, escreve: Assim fala aquele que 
segura na mão direita as sete es-
trelas, aquele que está andando no 
meio dos sete candelabros de ouro. 
Conheço a tua conduta, o teu esfor-
ço e  a tua constância. Sei que não 
suportas os maus. Puseste à prova 
os que se dizem apóstolos e não 
o são, e descobriste que são men-
tirosos. És perseverante. Sofreste 
por causa do meu nome e não de-
sanimaste. Mas devo reprovar-te, 
contudo, por teres abandonado teu 
primeiro amor. Lembra-te de onde 
caíste e volte à tua prática inicial. 
(...) Quem tem ouvidos, ouça o que 
o Espírito diz às Igrejas: ao vence-
dor, darei como prêmio comer da 
árvore da vida, que está no paraíso 
de Deus.” - Palavra do Senhor!

T. Graças a Deus!

Anim. Meditemos este trecho do 
Livro do Apocalipse!

(Orientar o grupo com as seguintes 
perguntas sobre a Palavra de Deus.)

1. Em que o Senhor elogia a Igreja 
de Éfeso?

2. O que o Senhor reprova na Igreja 
de Éfeso?

3. Como podemos interpretar a ex-
pressão “primeiro amor”?

4. Qual é o apelo final que o Senhor 
faz à Igreja de Éfeso?

5. O que será que o Espírito Santo 
diz a nós sobre nossa Igreja em São 
Paulo?

(Após a partilha!)

Anim. Iluminados pela Palavra de 
Deus, compreendemos melhor que 
o “caminho sinodal” será um forte 
momento de “escuta” daquilo que 
o Espírito Santo diz à nossa Arqui-
diocese de São Paulo. Ele vai nos 
elogiar, mas, ao mesmo, vai apontar 
em que devemos mudar!
T. Senhor, dá-nos a docilidade do 
teu Espírito para que caminhemos 
em comunhão, conversão e reno-
vação missionária e, assim, realize-
mos o 1° sínodo arquidiocesano de 
São Paulo. Amém!
Anim. Antes de concluirmos o 
nosso encontro, vamos recordar o 
Tema do sínodo:
T. O sínodo é “caminho de comu-
nhão, conversão e renovação mis-
sionária” para a nossa Igreja em 
São Paulo!
Anim. Recordemos também o Lema 
do sínodo.
T. “Deus habita esta Cidade: somos 
suas testemunhas!”
Anim. A preparação do sínodo conti-
nuará com a celebração  da novena de 
Natal, que todos somos convidados a 
dela participar. A abertura dos traba-
lhos do sínodo nas paróquias será fei-
ta no dia 25 de janeiro de 2018, Festa 
de São Paulo Apóstolo, padroeiro de 
nossa Arquidiocese. O início destes 
trabalhos será feito com uma grande 
celebração arquidiocesana no dia 24 

de fevereiro de 2018. Continuemos a 
rezar nas intenções do nosso sínodo. 
E agora, com fé, rezemos:
T. Divino Espírito Santo, vós sois 
a alma da Igreja e renovais a face 
da terra. Vinde em nosso auxílio na 
realização do primeiro sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo. Renovai 
em nós a fé, a esperança e a carida-
de; animai-nos com um vivo ardor 
missionário para o testemunho do 
Evangelho nesta Cidade imensa. 
Seguindo o exemplo de Maria, Mãe 
da Igreja, do apóstolo São Paulo, 
Patrono de nossa Arquidiocese, de 
São José de Anchieta, Santa Paulina 
e Santo Antônio de Santana Galvão, 
dos bem-aventurados Padre Maria-
no e Madre Assunta e dos santos 
Padroeiros de nossas Comunidades, 
sejamos, também nós, ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo para que, n’Ele, todos te-
nham vida em abundância. Divino 
Espírito Santo iluminai-nos. Amém!
Anim. Temos a grande missão, a par-
tir deste encontro, de levarmos tudo 
o que meditamos nesses encontros 
para o maior número de pessoas de 
nossa paróquia, a fim de que todos 
se envolvam e participem da cele-
bração do 1º sínodo arquidiocesano 
de São Paulo. E que Senhor, Deus, 
todo-poderoso nos ajude. Amém! 
Cantemos o Hino do Sínodo!

(Cantar o Hino novamente!)

PARÓQUIA, TORNA-TE O QUE TU ÉS!
A paróquia é, na expressão local 
e concreta, aquilo que a Igreja é 
no seu todo. Na paróquia, a Igre-
ja manifesta de maneira próxima 
e perceptível sua vida e missão; 
ela é uma comunidade organizada 
de batizados, de bens espirituais, 
simbólicos e materiais, de orga-
nizações e iniciativas que fazem a 
Igreja acontecer num determina-
do espaço e contexto.(p.5) […]
[…] A Igreja corre o risco de ‘rodar 
no vazio’ e de ser reduzida a uma 
série de estruturas, instituições e 
organizações, sem chegar ‘as pes-
soas concretas, se as paróquias 
não vivem bem sua identidade e 
missão e não são a expressão de 
comunidades vivas e dinâmicas, 
ou se carecem de objetivos e orga-
nização pastoral. (p.5) […]

[...] A paróquia tem um território e 
uma igreja-mãe, ou matriz, que são 
confiados aos cuidados pastorais de 
um sacerdote. (p.8) […]
De fato, porém, a paróquia não 
pode ser identificada simplesmen-
te com a ‘igreja matriz’, ou com 
algum ponto de serviço de atendi-
mento para serviços religiosos, ou 
com uma instância burocrática e 
organizativa da Igreja. A paróquia 
é, acima de tudo, uma comuni-
dade de pessoas, uma porção do 
Povo de Deus, que se congrega 
concretamente e de forma orga-
nizada em nome de Cristo(p.9) […]

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo Metropolitano de São Paulo
(Carta Pastoral à Arquidiocese de São 

Paulo – fevereiro de 2011)
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