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Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
               Arcebispo de São Paulo

“Deus habita esta Cidade. Somos suas testemunhas!” 

Aos Padres e todos os participantes

das Assembleias paroquiais do 

do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo

Caríssimos/as:

Com satisfação, apresento-lhes este Subsídio do nosso sínodo arquidiocesano, “caminho 

de comunhão, conversão e renovação missionária” de nossas comunidades católicas e 

de toda a nossa arquidiocese.

O Subsídio consta de três “instrumentos” úteis para os trabalhos do nosso sínodo: a) 

Regulamento geral do sínodo; b) Regulamento das assembleias paroquiais do sínodo; c) 

Instrumento de trabalho para as assembleias paroquiais do sínodo.

Os três “instrumentos” são fruto do trabalho da Comissão Geral de Coordenação do 

primeiro sínodo arquidiocesano e da preciosa ajuda de assessores teológicos e 

canônicos, aos quais manifesto meu profundo agradecimento.

Nesses três “instrumentos”, encontram-se as definições essenciais da natureza, do

método e da organização do sínodo, além definição das responsabilidades e 

competências na sua realização. O terceiro “instrumento” traz os roteiros para as três 

sessões da assembleia paroquial do sínodo, com as orientações e os conteúdos a serem 

trabalhados em cada paróquia.

Agora é indispensável que, sem demora, os Párocos e Administradores paroquiais, 

juntamente com as Comissões Paroquiais do sínodo, estudem esses “instrumentos”, para 

preparar as assembleias paroquiais do sínodo, que deverão acontecer de meados de 

outubro até o final de novembro. Da boa preparação depende em grande parte o bom 

êxito dos trabalhos do sínodo nas paróquias. Deus abençoe a todos!

São Paulo, 31.07.2018

Cardeal Odilo P. Scherer

Arcebispo de São Paulo
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1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
Caminho de comunhão, conversão e renovação missionária

“Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”

Regulamento das assembleias paroquiais do sínodo
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas...” (Ap 2)

Após ouvir o parecer dos membros da Comissão de Coordenação Geral 
do sínodo, conforme o artigo 13.4.1, do Regulamento do 1º sínodo ar-
quidiocesano, aprovo e promulgo o Regulamento das assembleias paro-
quiais do sínodo.

1. São objetivos das assembleias paroquiais do sínodo:
a. Olhar, na força do Espírito Santo, a realidade religiosa, pastoral e 

evangelizadora da paróquia, à luz das contribuições dos grupos pa-
roquiais do sínodo, dos dados dos levantamentos paroquiais e das 
orientações da Comissão de Coordenação Geral do sínodo e refl etir 
sobre essa realidade da paróquia;

b. Contribuir, com discernimento evangélico, para a refl exão global 
da vida e missão da Igreja na Arquidiocese; 

c. Apresentar, como discípulos missionários, propostas para o cami-
nho pastoral a ser percorrido na ação evangelizadora e pastoral, em 
vista da renovação missionária da paróquia, comunidade de comu-
nidades e de toda a Arquidiocese;

d. Celebrar, com coração agradecido e exultante no Senhor, a vivência 
da fé, a pertença à comunidade e as conclusões da primeira etapa 
do caminho sinodal.

2. As assembleias paroquiais do sínodo serão realizadas entre a segunda 
metade de outubro e o fi nal do mês de novembro de 2018.

a. O instrumento de trabalho para as assembleias paroquiais do síno-
do serão elaborados e encaminhados às paróquias pela Comissão 
de Coordenação Geral do sínodo;
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b. Caberá à Secretaria Executiva do sínodo encaminhar o Instrumento 
de Trabalho, o material de apoio e as orientações para as Comissões 
Paroquiais do sínodo organizarem as assembleias paroquiais do sí-
nodo.

3. As assembleias paroquiais do sínodo terão, ao menos, três sessões:
a. A primeira sessão visa alongar mais o olhar e abrir os ouvidos para 

a realidade religiosa, pastoral e evangelizadora da paróquia, atra-
vés da apresentação das sínteses de cada um dos encontros mensais 
e por meio da análise dos levantamentos da realidade com a ajuda 
de um assessor ou perito;

b. A segunda sessão visa o discernimento evangélico sobre a realida-
de religiosa, evangelizadora e pastoral da paróquia e a elaboração 
de propostas para a renovação da vida e a missão da Igreja na paró-
quia nas suas diversas dimensões essenciais: liturgia e celebração, 
anúncio, catequese e formação, caridade pastoral e testemunho de 
fé, esperança e caridade;

c. A terceira sessão visa apresentar as propostas, refletir sobre elas 
para um maior consenso, e celebrar o exercício da comunhão e da 
corresponsabilidade, a pertença a uma comunidade eclesial e a gra-
ça de cooperar no processo de conversão e renovação da vida e da 
missão da Igreja.

4. A assembleia paroquial do sínodo será convocada pelo Pároco ou Ad-
ministrador paroquial, após prepará-la com a colaboração da Comissão 
Paroquial do sínodo, seguindo as orientações da Comissão de Coordena-
ção Geral do sínodo, este Regulamento e o Instrumento de Trabalho das 
assembleias paroquiais.

a. Os membros da assembleia do sínodo na paróquia serão convoca-
dos através de correspondência entregue diretamente aos convoca-
dos e por edital afixado no mural da Igreja;

b. A convocação deverá ocorrer, no mínimo, quinze dias antes da primeira 
sessão da Assembleia Paroquial. Na mesma convocação, já devem ser 
definidas as datas das 3 sessões da assembleia sinodal na paróquia.
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5. Serão convocados para participar, na qualidade de membros da assem-
bleia paroquial do sínodo, e com o dever de participar:

a. Vigários paroquiais, sacerdotes e diáconos que exercem o ministé-
rio na paróquia;

b. Todos os membros do Conselho de Pastoral Paroquial;
c. Todos os membros do Conselho de Assuntos Econômicos;
d. Seminaristas que atuam na Paróquia;
e. Três representantes de cada grupo de reflexão sinodal, formado a 

partir das pastorais, serviços, movimentos, associações de fiéis e 
novas comunidades, presentes na Paróquia;

f. Três representantes de cada outro grupo de reflexão sinodal consti-
tuído para refletir o caminho sinodal na Paróquia;

g. Dois representantes de cada Instituto de Vida Consagrada e Socie-
dade de Vida Apostólica presentes na Paróquia;

h. Dez fieis escolhidos livremente pelo Pároco ou Administrador pa-
roquial, sendo a metade deles constituída por jovens.

6. Presidirá as sessões da assembleia paroquial do sínodo o Pároco, ou o 
Administrador paroquial, auxiliado por dois secretários indicados pelo 
próprio Pároco ou Administrador paroquial, devidamente preparados e 
orientados pela Secretaria Executiva do sínodo.

a. Cabe a quem preside organizar a assembleia, a partir do Instru-
mento de Trabalho, garantindo aos presentes o uso da palavra de 
maneira ordenada;

b. Os secretários para as sessões da Assembleia Paroquial serão esco-
lhidos entre os membros da Comissão paroquial do Sínodo.

7. Caberá ao Pároco, ou ao Administrador paroquial, auxiliado pelos se-
cretários da assembleia paroquial do sínodo, elaborar o relatório detalha-
do da assembleia, onde deverão constar: 

a. Lista dos membros convocados para a assembleia, organizados por 
representação (conforme artigo 5º acima);

b. Lista dos membros presentes nas sessões da assembleia, com data e 
assinatura dos mesmos;
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c. Síntese geral de cada um dos oito encontros das reflexões mensais;
d. Ata com as propostas elaboradas pela assembleia paroquial. 

8. Os Relatórios completos das assembleias paroquiais do sínodo deverão 
ser entregues ao Secretariado de Pastoral das respectivas Regiões Episco-
pais no prazo de quinze dias após a realização das assembleias e, de toda 
maneira, no máximo até o final da primeira semana de dezembro de 2018.

“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.

Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade;

animai-nos com um vivo ardor missionário

para o testemunho do Evangelho nesta Cidade imensa.

Divino Espírito Santo, iluminai-nos!”

São Paulo, na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo - Corpus Christi -, 31 de maio de 2018, 1º aniversário do 
anúncio e da convocação do sínodo arquidiocesano de São Paulo.

Cardeal Odilo Pedro Scherer

Arcebispo de São Paulo

Pe. Everton Fernandes Moraes

Chanceler do Arcebispado
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1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
Caminho de comunhão, conversão e renovação missionária

“Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”

INSTRUMENTO DE TRABALHO PARA AS
ASSEMBLEIAS PAROQUIAIS DO SÍNODO

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. O Pároco, auxiliado pela Comissão Paroquial do sínodo, deve preparar 
a assembleia paroquial do sínodo em base ao Regulamento próprio ela-
borado pela Comissão de Coordenação Geral do sínodo especifi camente 
para a realização das assembleias paroquiais, aprovado e promulgado no 
dia 31 de maio de 2018.

2. Elementos importantes na preparação da assembleia paroquial pelo 
Padre e a Comissão Paroquial do sínodo:
 – Convocação da assembleia paroquial do sínodo determinando datas 

e horários de cada uma das 3 sessões.
 – Convocação dos membros da assembleia sinodal em tempo hábil, em 

conformidade com o Regulamento.
 – Estudo da metodologia, dos roteiros e objetivos de cada uma das 3 

sessões da assembleia.
 – Preparação do conteúdo a ser trabalhado em cada sessão da assem-

bleia.
 – Organização de cada sessão: secretaria, e equipes de serviços, acolhi-

da e liturgia.
 – Preparação do ambiente da assembleia.

 3. Cabe à secretaria do sínodo na paróquia:
 – Recolher e preparar o material das conclusões de cada encontro men-

sal e as conclusões dos dois levantamentos: a pesquisa de campo e o 
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levantamento pastoral objetivo das atividade paroquiais.
 – Organizar a lista de presença dos participantes e tomar nota da pre-

sença em cada sessão.
 – Anotar e recolher os resultados de cada sessão; organizar as pastas 

com o material.
 – Elaborar a Ata de cada sessão.
 – Recolher o fruto dos trabalhos dos grupos e dos plenários.

4. Sobre as sessões da assembleia paroquial do Sínodo:
 – Cada sessão tem seu objetivo, seu tema, sua metodologia e um breve 

subsídio teológico, bíblico e pastoral sobre o seu conteúdo.
 – O roteiro de cada sessão é constituído de seis momentos:
a. Acolhida, leitura da Palavra de Deus, reflexão e preces;
b. Introdução ao tema da sessão e orientação dos seus trabalhos pelo 

pároco;
c. Exposição dos temas (sínteses, resultados, conteúdo propriamente 

ditos da assembleia);
d. Análise do pároco ou assessor(a) sobre o conteúdo apresentado.
e. Trabalhos em grupos e apresentação de suas conclusões em plenário.
f. Encerramento.

5. Após a realização de cada sessão da assembleia, a Comissão paroquial, 
coordenada pelo pároco ou administrador paroquial reúne-se para ava-
liar a sessão realizada e preparar a sessão seguinte mediante o estudo do 
roteiro, objetivo e método da sessão seguinte. A secretaria paroquial do 
sínodo deve preparar a síntese dos trabalhos realizados para apresentá-la 
na próxima sessão.

6. Objetivo, método e roteiro de cada sessão

6.1. Primeira sessão da assembleia: ver, escutar e analisar.
 – Lema: “Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às Igrejas...” 

(Ap 2)
 – Objetivo: VER E COMPREENDER A REALIDADE  “Alongar mais o 
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olhar e abrir os ouvidos para a realidade religiosa, pastoral e evange-
lizadora da paróquia” através da apresentação das sínteses de cada 
uma das sete reuniões mensais e dos dois levantamentos paroquiais.

 – Após a apresentação da síntese das reuniões mensais e do conteúdo 
dos levantamentos, fazer uma “primeira análise” do “ver a realida-
de”, enriquecendo-a com o auxílio do pároco ou de um(a) assessor(a) 
e, com a colaboração dos membros participantes da assembleia, que 
desejarem expor suas opiniões.

 – Acrescentar dados referentes à realidade religiosa, pastoral e evan-
gelizadora da paróquia que não tenham sido contemplados, enrique-
cendo, ainda mais, a análise destes dados.

 – Não é ainda o momento de apresentar propostas, mas de aprofundar 
e acrescentar o “ver” da realidade paroquial. A apresentação de pro-
postas ocorrerá na próxima sessão.

 – Roteiro das exposições na primeira sessão:
a. apresentação das sínteses de cada uma das sete reuniões mensais;
b. apresentação do resultado da pesquisa de campo na paróquia;
c. apresentação do resultado do levantamento objetivo da vida e dos 

serviços paroquiais;
d. reflexão sobre o conteúdo das sínteses pelo pároco ou assessor(a);
e. participação de oradores inscritos com o tempo delimitado de três 

minutos para cada intervenção. 

6.2. Segunda sessão da assembleia: escutar, discernir e propor
 – Lema: “Vós todos sois o Corpo de Cristo e, individualmente, sois membros 

deste corpo”. (1 Cor 12,27) 
 – Objetivo: DISCERNIR, À LUZ DO EVANGELHO, sobre a realidade 

religiosa, pastoral e evangelizadora da paróquia e elaborar propostas 
para a renovação da vida e da missão da paróquia em suas múltiplas 
dimensões: evangelizadora, santificadora e pastoral.

 – Roteiro das exposições na segunda sessão da Assembleia:

a. Apresentação da síntese elaborada pela Secretaria/Comissão Paro-
quial a partir das exposições e contribuições feitas na primeira sessão;
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b. Organização de grupos de trabalho (de 8 a 10 pessoas) para aprofun-
dar a reflexão e formular indicações, sugestões e propostas para al-
cançar os objetivos do tema e do lema do sínodo: promover “a comu-
nhão, a conversão e a renovação pastoral e missionária” da paróquia 
e da Arquidiocese;

c. Apresentação em plenário das propostas e indicações dos grupos;
d. Comentário do pároco ou assessor(a) e comentários suplementares 

do plenário.

6.3. Terceira sessão da assembleia: discernir, propor e celebrar

 – Lema: “Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na co-

munhão fraterna, na fração do pão e nas orações.” (At 2,42).

 – Objetivos: DISCERNIMENTO, ELABORAÇÃO E CONSENSO sobre 
as propostas; CELEBRAÇÃO da comunhão, corresponsabilidade e 
pertença à comunidade paroquial.

 – Roteiro da terceira sessão da assembleia:

a. Apresentação da síntese das reflexões e propostas dos grupos da 
segunda sessão;

b. Organização de grupos (de 8 a 10 pessoas) para refletir essa síntese 
da segunda sessão, ajustar, complementar e fazer nova síntese das 
propostas, juntando as que forem iguais ou semelhantes;

c. Nova apresentação em plenário do trabalho dos grupos e últimas 
intervenções individuais;

d. Votação das propostas apresentadas em plenário, para obter um 
consenso geral sobre as propostas e indicações da assembleia paro-
quial do sínodo;

e. Indicação de dois representantes da paróquia para a segunda 
etapa do sínodo arquidiocesano nas Regiões Episcopais em 2019. 
A PAROQUIAL DO SÍNODO.
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1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
Caminho de comunhão, conversão e renovação missionária

“Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”

PRIMEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
PAROQUIAL DO SÍNODO.

 
Dia 2018, h.

VER, ESCUTAR, ANALISAR

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas...” (Ap 2)

1.  Celebração inicial

Padre: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

T. Amém!

Padre: O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós. 

Padre: Bem-vindos irmãos e irmãs. Com alegria acolho todos vocês, con-
vocados para participar desta primeira sessão da nossa assembleia paro-
quial do sínodo arquidiocesano de São Paulo.

O Espírito Santo é a alma da Igreja evangelizadora. É Ele que infunde em 
nós a força para viver, testemunhar e anunciar a novidade do Evangelho 
de Jesus com ousadia. É Ele que nos impulsiona a “caminhar juntos” em 
“comunhão, conversão e renovação pastoral e missionária”. Iniciemos a 
nossa assembleia paroquial, invocando o Espírito Santo para que Ele ve-
nha “sacudir, renovar e impulsionar a nossa comunidade paroquial em 
ousada saída missionária, para evangelizar a todos” (EG 261).
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Canto: 
A nós descei, divina luz! (bis) Em nossas almas acendei/ o amor, o amor 
de Jesus (bis)

1. Vinde Santo Espírito/e do céu mandai/ luminoso raio!/ luminoso raio! 
Vinde, Pai dos pobres,/ doador dos dons,/luz dos corações!/luz dos 
corações!

2. Grande defensor,/ em nós habitai/ e nos confortai!/e nos confortai!  
Na fadiga pouso,/ no ardor brandura/ e na dor ternura!/e na dor ter-
nura!

3. Ó luz, venturosa,/divinais clarões/ encham os corações!/ encham os 
corações! Sem um tal poder/ qualquer vivente,/ nada há de inocente!/ 
nada há de inocente!

4. Lavai o impuro/ e regai o seco,/ sarai o enfermo!/ sarai o enfermo! 
Dobrai a dureza,/ aquecei o frio,/ livrai do desvio!/livrai do desvio!

5. Aos fiéis, que oram/ com vibrantes sons,/ dai os sete dons!/ dai os sete 
dons! Daí virtude e prêmio/ e no fim dos dias/ eterna alegria! eterna 
alegria!

6. Aleluia! Aleluia! Aleluia!/Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Acolhida dos símbolos do sínodo (vela, banner e roteiro dos encontros), 
do Livro da Palavra de Deus e da imagem do(a) padroeiro(a) da nossa 
paróquia. 

Padre: O Espírito Santo fala a todos nós pela linguagem dos símbolos do 
sínodo.
A vela acesa é o chamado do Espírito para que sejamos ardorosos discí-
pulos missionários de Jesus Cristo em nossa paróquia e em toda a arqui-
diocese de São Paulo.
No banner temos o símbolo oficial do sínodo através do qual o Espírito 
Santo nos interpela a fazermos um caminho de “comunhão, conversão e 
renovação pastoral missionária” para que sejamos “Igreja em saída” para 
evangelizar a nossa cidade.
Pelo roteiro dos encontros mensais realizados, nesta 1ª etapa do sínodo, 
pelos membros de nossa paróquia, o próprio Espírito nos fez muitas per-
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guntas para que puséssemos ver e refletir “como estamos vivendo e teste-
munhando a fé em nossa comunidade, como estamos sendo missionários 
no lugar em que estamos.
O Livro da Palavra de Deus que iluminará nossa assembleia paroquial, 
pois é a partir dela que discerniremos a realidade eclesial que vivemos 
para que possamos traçar caminhos de renovação pastoral e missionária.
E com a imagem do(a) nosso(a) Padroeiro(a), o Espírito indica o testemu-
nho cristão de quem nos precedeu no caminho da missão, para que te-
nhamos a mesma ousadia dos santos e santas em anunciar com palavras 
e obras o Evangelho de Jesus.
Recebamos os símbolos do sínodo, o livro da Palavra de Deus e a imagem 
do(a) nosso(a) Padroeiro(a) cantando o hino do sínodo:

Hino do sínodo:

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! 
Converte-nos agora e renova a Tua Igreja, 
Concede aos teus filhos unidade, amor e fé! 
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Leitura da Palavra de Deus

Animador: Escutemos um trecho do Livro do Apocalipse que pede às 
Igrejas que escutem o que o Espírito diz a elas.

Leitor(a):
Leitura do Livro do Apocalipse (Ap 2,1-5.7)
“Ao anjo da Igreja que está em Éfeso, escreve: Assim fala aquele que se-
gura na mão direita as sete estrelas aquele que está andando no meio 
dos sete candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a 
tua constância. Sei que não suportas os maus. Pusestes à prova os que se 
dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perse-
verante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho 
contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste! 
Converte-te e volta à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te conver-
teres, virei e removerei o teu candelabro do teu lugar. Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às Igrejas. Ao vencedor darei como prêmio co-
mer da árvores da vida, que está no paraíso de Deus”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.

Reflexão e partilha da Palavra pelo Padre:

No sínodo, ouçamos “o que o Espírito Santo diz à Igreja de São Paulo”

Aqui estamos abrindo a nossa Assembleia paroquial para o sínodo Arqui-
diocesano em vista da renovação pastoral e missionária da nossa paró-
quia e da Arquidiocese de São Paulo. Hoje realizaremos a primeira sessão 
da nossa assembleia, na qual nos colocaremos à “escuta daquilo que o 
Espírito Santo diz à Igreja de São Paulo e à nossa paróquia em particular”, 
para que possamos “ver, escutar e analisar” tudo o que colhemos sobre 
a realidade religiosa, pastoral e evangelizadora da paróquia, através da 
pesquisa de campo, do levantamento de dados sobre os serviços da paró-
quia e as conclusões dos sete encontros paroquiais.
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Sem dúvidas, a pergunta central é: nós estamos sendo dóceis àquilo que o 
Espírito nos diz? Por isso que temos à nossa frente a realidade levantada, 
para que possamos ver e analisar o que precisamos mudar para que se-
jamos uma autêntica comunidade missionária e evangelizadora no lugar 
em que estamos.

E o Espírito nos diz?

1. Que evangelizar constitui a graça e a vocação própria da Igreja; é a 
sua mais profunda identidade. A Igreja existe para evangelizar, ou 
seja, anunciar e testemunhar com alegria o Evangelho de Jesus Cris-
to (EN 15). Assim, a realidade levantada vai nos mostrar os frutos do 
exercício da vocação essencial da Igreja, mas também indicará o que 
ainda devemos fazer para que sejamos uma paróquia evangelizadora. 

2. Que a comunidade dos cristãos (a paróquia que somos) nunca pode ser 
fechada em si mesma: nela a vida de oração, a escuta da Palavra e do ensino 
do Magistério da Igreja, a caridade fraterna vivida e a celebração da euca-
ristia, só adquire o seu sentido quando ela se torna testemunha provocan-
do admiração e conversão e se lança na pregação e no anúncio da Boa Nova 
(cf. EN 15). Assim, a realidade levantada vai nos interpelar no sentido de: se 
estamos ou não sendo uma comunidade que causa admiração, que suscita 
conversão e saí em missão para a todos atrair ao “coração do Evangelho”. 

3. Que nada podemos fazer sem Ele, o próprio Espírito Santo, pois Ele 
é a alma da Igreja, que nos faz entender os ensinamentos de Jesus e o 
seu mistério, que nos impulsiona a viver o Evangelho em comunidade 
e anunciá-lo a todos. O Espírito Santo tem um lugar eminente em toda a 
vida da nossa comunidade, mas é na sua missão evangelizadora que Ele 
mais age. Por isso que, reunidos em assembleia, somos convidados pelo 
próprio Espírito a despojarmos de nossas ideias e projetos pessoais e nos 
coloquemos à sua escuta, e, à luz Dele próprio, acolhamos com docilidade 
a realidade levantada, mesmo que ela nos sacuda, a fim de que cresçamos 
em comunhão, conversão pessoal e comunitária e profunda renovação 
pastoral missionária.
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Enfim, o Espírito Santo nos pede para que sejamos uma “Igreja em saí-
da”, não com uma “saída a esmo”, mas que tenhamos à frente indicativos 
precisos que nos conduzam a uma ação pastoral renovadora e missioná-
ria. Estejamos atentos à exposição da realidade que colhemos e sejamos 
ousados em transformá-la se necessário.

Estamos, pois, reunidos em assembleia paroquial do sínodo e a Palavra 
que acabamos de escutar faz-nos um convite único: que “ouçamos o que 
o Espírito tem a dizer a nós” através das sínteses dos 7 encontros paro-
quiais do sínodo e dos dois levantamentos realizados pela pesquisa de 
campo. Sejamos dóceis ao Espírito, pois Ele nos conduz ao “coração do 
Evangelho de Jesus”, a fim de que sejamos a Igreja que Cristo quer de nós 
e não a Igreja que nós queremos que seja. E que Ele conduza esta 1ª sessão 
da nossa assembleia paroquial do sínodo.

Preces comunitárias

Padre: Com simplicidade de coração façamos as nossas preces!

1. Divino Espírito Santo, conduzi-nos àquele “amor” que nos levou a ter 
um primeiro encontro pessoal com Jesus Cristo e que nos levou a segui-
-Lo como discípulos e missionários em sua Igreja.
Todos: “Vinde, Espírito Santo, enchei nossos corações com vosso amor”! 

2. Ó Santo Espírito, plantai em nossos corações a firme semente de viver-
mos em comunhão com a Trindade Santíssima, com o Papa, com o nos-
so Arcebispo, com nosso pároco, e com todos os nossos irmãos e irmãs. 
Todos: “Vinde, Espírito Santo, fazei-nos crescer em comunhão fraterna”! 

3. Espírito Santo, iluminai a todos nó aqui reunidos em assembleia pa-
roquial para que tenhamos a mente aberta para acolher o que tens a nos 
dizer e, assim, possamos corresponder, com fé ousada, ao vosso apelo de 
conversão pessoal e comunitária, para que sejamos uma “Igreja em saída” 
que testemunhe e anuncie com ardor missionário o Evangelho de Jesus.
Todos: “Vinde, Espírito Santo, iluminai a nossa assembleia paroquial do 
sínodo. 
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Padre: Concluamos nossas preces rezando a oração pelo sínodo:
Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovas a face 
da terra.
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano 
de São Paulo.
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 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, pa-
trono de nossa Arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, dos Bem-aventurados Padre Ma-
riano 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!

2. Introdução aos trabalhos da primeira sessão da assembleia 
paroquial do sínodo

 – Palavras do Pároco/Administrador Paroquial:

 – Falar do significado e importância da assembleia paroquial do sínodo.

 – Apresentar os objetivos da primeira sessão da assembleia paroquial: 
1) Deter-se no VER a realidade: “alongar mais o olhar e abrir os ou-
vidos para a realidade religiosa, pastoral e evangelizadora da paró-
quia”, através da apresentação das sínteses de uma das 7 reuniões 
mensais e dos 2 levantamentos paroquiais. 2) Primeira análise desse 
“VER” a realidade, com a ajuda de um assessor/perito e as interven-
ções dos membros da assembleia.

 – Apresentar a metodologia da primeira sessão: 1) exposição das sínte-
ses de cada uma das 7 reuniões mensais; 2) apresentação do resultado 
da pesquisa de campo na paróquia;  3) apresentação do resultado do 
levantamento objetivo da vida e dos serviços paroquiais; 4) reflexão 
sobre o conteúdo das sínteses, com a ajuda de um assessor ou perito; 
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5) participação de oradores inscritos para alargar a reflexão sobre o 
conteúdo apresentado e refletido; 6) tempo delimitado para cada in-
tervenção; 7) a Secretaria toma nota de tudo.

3. Os trabalhos propriamente ditos

Após a fala inicial do Pároco/Administrador Paroquial, ele passa a con-
duzir os trabalhos da primeira sessão:

a. Apresentação das sínteses de cada uma das 7 reuniões mensais dos 
grupos de reflexão do sínodo na paróquia;

b. Apresentação detalhada, ponto por ponto, do resultado da pesquisa 
de campo relativa à paróquia;

c. Apresentação do levantamento sobre os serviços paroquiais feita pelo 
Pároco;

d. Análise feita pelo padre ou por um assessor/a sobre as questões apre-
sentadas nos itens anteriores;

e. Palavra dada aos membros da assembleia, com tempo marcado, para 
suas intervenções sobre as questões postas, para comentar, alargar e 
aprofundar a tomada de consciência e a reflexão sobre o VER da rea-
lidade paroquial;

f. Comentário conclusivo sobre os trabalhos da sessão, feito pelo páro-
co/administrador paroquial;

g. Encaminhamentos para a próxima sessão da assembleia.

4. Encerramento

Conclusão: Palavras finais do Pároco/Administrador Paroquial.
Avisos e encaminhamentos para a realização da segunda sessão. Renovar 
o convite e a data. Os participantes deverão ser os mesmos, já convocados 
para a assembleia.
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A Secretaria deve recolher todo o material trabalhado e as observações 
feitas individualmente nesta sessão da assembleia.

 – Oração final e bênção.

 – Hino do sínodo.



29

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
Caminho de comunhão, conversão e renovação missionária

“Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”

SEGUNDA SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
PAROQUIAL DO SÍNODO

Dia 2018, h.

ESCUTAR e DISCERNIR, PROPOR

“Vós todos sois o Corpo de Cristo e, individualmente, 

sois membros desse corpo” (1Cor 12,27) 

1. Acolhida e oração

Padre: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Padre: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Padre:Com a ternura do Cristo, bom pastor, eu acolho todos vocês convo-
cados para esta 2ª sessão da nossa assembleia paroquial do sínodo. Nos-
sos trabalhos prosseguem. Hoje vamos “discernir”, à luz do Evangelho 
de Jesus, sobre tudo o que escutamos na 1ª sessão. É o momento oportuno 
de graça de Deus aprofundarmos nossa refl exão sobre nossa comunidade 
paroquial: se estamos testemunhando e anunciando o Evangelho, assim 
como o próprio Jesus nos pede. O nosso convívio comunitário é de co-
munhão fraterna?  A nossa comunidade paroquial está acolhendo os que 
chegam e está formando discípulos e missionários para testemunharem e 
anunciarem em suas vidas o Reino de Deus? A nossa comunidade paro-
quial está agindo como, o Bom Pastor, na caridade pastoral em favor dos 
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doentes, das famílias, dos jovens, das crianças, dos idosos, e sobretudo 
dos pobres e marginalizados? Como a nossa paróquia está agindo com 
suas pastorais sociais, na promoção da dignidade humana e da justiça 
social? Como está a prática dos Sacramentos em nossa paróquia, prin-
cipalmente, a Eucaristia e o Sacramento da Reconciliação? Enfim, tantas 
perguntas faremos e buscaremos, com a serenidade do diálogo, caminhos 
concretos de renovação da nossa comunidade e do seu agir evangeliza-
dor, para sermos uma “paróquia missionária, sempre em saída, ao encon-
tro de todos os que têm fome e sede do Evangelho de Jesus”. Cantemos o 
Hino do Sínodo.
 
Hino:

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! 
Converte-nos agora e renova a Tua Igreja, 
Concede aos teus filhos unidade, amor e fé!

 
a. Acolhida dos símbolos do sínodo, do livro da Palavra de Deus e da 

imagem do(a) nosso(o) Padroeiro(a):

Padre: Acolhamos os símbolos do sínodo, o livro da Palavra de Deus e 
o(a) nosso(a) Padroeiro(a) paroquial, pedindo a Nossa Senhora, Mãe da 
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Igreja, que caminhe conosco nesta 2ª sessão da nossa assembleia paro-
quial do sínodo arquidiocesano:

Canto:
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás,/contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai.

Refrão: Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (bis)

2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão,/ não negues nunca a 
tua mão, a quem te encontrar.

3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar,/ luta por um 
mundo novo, de unidade e paz.

4. Se parecer tua vida inútil caminhar,/ lembra que abres caminho e ou-
tros te seguirão.

Leitura da Palavra de Deus

Animador: hoje, o apóstolo São Paulo nos explica sobre a realidade da 
Igreja, unida a Cristo. Escutemos atentamente.

Leitor:
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1 Cor 12, 12-31)
Irmãos e irmãs, “Como o corpo é um, embora tenha muito membros, e 
como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só 
corpo, assim também acontece com Cristo. De fato todos nós, judeus ou 
gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formar-
mos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, 
o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se 
o pé disser: “Eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo”, nem por 
isso deixa de pertencer ao corpo. Se o ouvido disser: “Eu não sou olho, 
portanto não pertenço ao corpo”, nem por isso deixará de pertencer ao 
corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo 
fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros, e 
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cada um deles, no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, 
onde estaria o corpo? Mas, de fato, há muitos membros e, no entanto, um 
só corpo. O olho não pode dizer à mão: “Não preciso de ti”, nem a cabeça 
dizer aos pés: “Não preciso de vós”. Bem mais ainda, mesmo os membros 
do corpo que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Também 
os membros que consideramos menos honrosos, a estes cercamos com 
mais honra; e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com 
mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado 
especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele 
é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo, mas, pelo 
contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se 
um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, se um membro é 
honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo 
de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Assim, na Igreja, 
Deus estabeleceu, primeiro, os apóstolos; segundo, os profetas; terceiro, 
os que ensinam; depois, dons diversos: milagres, curas, beneficência, ad-
ministração, diversidade de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos 
são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm dons da 
cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons 
mais elevados”. Palavra do Senhor.

Todos: Graças a Deus.

Reflexão e partilha da Palavra

A Igreja que Jesus quer que sejamos!

Padre: Nossa Igreja é “em Cristo” “o Povo de Deus”. Ela pertence a Cris-
to. Para explicar esse relacionamento íntimo da Igreja com Cristo, São 
Paulo dá uma definição muito específica e significativa à Igreja – ela é o 
Corpo de Cristo. Assim, a Igreja é concebida como um “organismo vivo”, 
cujos membros são unidos, relacionados e interdependentes que formam 
um só corpo. Os membros têm funções diversificadas, mas, mesmo as-
sim, tudo converge para a unidade, comunhão, corresponsabilidade e 
cooperação conjunta. Neste corpo, os membros mais frágeis são os que 
merecem maior atenção. A expressão “corpo de Cristo”, portanto, sig-
nifica que na Igreja Cristo está presente e se manifesta para o mundo. A 
missão da Igreja, como “corpo de Cristo”, é viver a unidade no amor, a 
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comunhão fraterna como Cristo pediu no Evangelho, e tornar visível a 
todos, o próprio Cristo. 

Nesta 2ª sessão da nossa assembleia paroquial do sínodo devemos nos 
perguntar, se nossa paróquia está sendo um “corpo vivo”, que manifes-
ta visivelmente Cristo aos outros e o revela à cidade? Como vivemos a 
comunhão, a unidade, a corresponsabilidade em nossa paróquia? Como 
está nossa ação missionária e pastoral? Como podemos superar a divisões 
que ainda existem entre nós? Nossa comunidade paroquial está ajudando 
as pessoas a se encontrarem com Deus e a viver conforme o Evangelho 
de Cristo?

A segunda sessão da nossa assembleia paroquial tem o objetivo de “apro-
fundar em discernimento, à luz do Evangelho, a realidade religiosa, pas-
toral e evangelizadora da nossa paróquia” e, a partir deste discernimento, 
elaborar propostas para a renovação da vida e missão da nossa comuni-
dade.

Somos convidados a nos perceber como uma Igreja que vive um momen-
to de grandes e novas interpelações e que deseja a elas responder com 
tudo o que tem e o que é. Mas, também, percebemos que esta resposta 
não pode ser dada a partir de nós mesmos, mas somente a partir de Jesus 
Cristo que é fonte de vida e existência da Igreja que somos. Então busque-
mos acolher alguns pontos sublinhados pelo Documento de Aparecida e 
pelo Papa Francisco na “Evangelii Gaudium” que, na linha do Concílio do 
Vaticano II, expressam com clareza a Igreja que Jesus quer que sejamos.

1. Uma Igreja Povo de Deus, Povo que sai em missão. Uma Igreja de 
discípulos missionários: definir a Igreja como Povo de Deus é uma tarefa 
tão urgente e necessária para os desafios eclesiais e pastorais que nos são 
apresentados hoje, pois implica o envolvimento e a participação na mis-
são evangelizadora de todos nós  que pelo Batismo fomos incorporados 
a Cristo e assumimos o seu papel na ação evangelizadora da Igreja, cada 
qual à sua maneira e com seu carisma, na qualidade do serviço que nos 
foi confiado, mas todos sem exceção na mesma dignidade batismal (cf. 
LG 32). Como Povo de Deus, somos chamados a viver a comunhão, a ter-
mos “um só coração e uma só alma” (At 4,32), a serviço de Cristo e de seu 
Reino. Como Igreja do Senhor somos chamados a sermos seus autênticos 
discípulos e ardorosos missionários.
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2. Uma Igreja que se antecipa, que dá o primeiro passo: a profunda vi-
vência do Evangelho faz com que a comunidade tome a iniciativa de sair 
de seu comodismo, de sua segurança, de sua zona de conforto e, com 
obras e gestos, se lança à missão entrando na vida diária dos outros e as-
sumindo a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Os 
evangelizadores contraem assim o “cheiro das ovelhas” e as ovelhas escu-
tam sua voz (cf. EG 24). Assim somos chamados a passar de uma atitude 
pessimista, de desânimo ou simplesmente empresarial, a uma atitude de 
conversão e profunda renovação comunitária e pastoral evangelizadora.

3. Uma Igreja dos pobres: A Igreja deve cumprir sua missão seguindo os 
passos de Jesus e adotando suas atitudes (DAp 31) manifestando-se em 
opções e gestos concretos através da escuta dos pobres, da dedicação e no 
acompanhamento deles nas horas mais difíceis (DAp 397). A Igreja deve 
buscar sempre mais a ser verdadeiramente a “casa dos pobres de Deus” 
(DAp 524).

4. Uma Igreja que não sustente em si mesma uma pastoral de conserva-
ção e manutenção, mas que se lance a todas as periferias que precisam da 
luz do Evangelho (EG 20).

À luz destes quatro pontos sublinhados e que expressam a Igreja que 
Jesus quer que sejamos, encaminhemos os trabalhos da segunda sessão 
da nossa assembleia e, no discernimento, tenhamos a coragem evangéli-
ca de propor indicações que nos levem a uma eficaz renovação pastoral 
missionária.

Preces:

Padre: Façamos nossas preces pedindo, sobretudo, que vivamos a comu-
nhão fraterna na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, assim, se-
jamos uma comunidade paroquial bem viva que atraia todos ao convívio 
do próprio Cristo:

1. Deus Pai de bondade, enchei-nos da vossa misericórdia para que seja-
mos misericordiosos como sois e, assim, perseveremos nas obras de mi-
sericórdia em favor de todos os que muito precisam do nosso testemunho 
de fé e amor fraterno,

Todos: Ajudai-nos, ó Pai, a sermos uma comunidade santa e missionária. 
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2. Jesus Cristo, Senhor nosso, ajudai-nos a sermos seus discípulos e mis-
sionários. Fazei-nos crescer em vida de comunhão, de participação e de 
ousada missão. Fazei-nos instrumentos do anúncio do vosso Evangelho.

Todos: Ó Cristo, atendei a nossa prece para que todos nós sejamos um só 
em vós.

3. Espírito Santo, vós que habitais na Igreja e nos corações de todos 
nós, iluminai-nos e guiai-nos nesta 2ª sessão da nossa assembleia paro-
quial do sínodo, a fim de que, em profundo discernimento, possamos 
traçar caminhos que reavivam o nosso ardor pastoral e missionário e, 
assim, sejamos uma comunidade paroquial que realiza a sua missão 
de tornar visível o Cristo vivo e ressuscitado no lugar em que estamos. 
 
Todos: Vinde Espírito Santo e iluminai e guiai a 2ª sessão da nossa 
Assembleia paroquial.

Padre: Encerremos nossas preces com a oração pelo sínodo: Divino Espí-
rito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovas a face da terra. Vinde em 
nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São 
Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; animai-nos com 
um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta Ci-
dade 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 Sant’Anna Galvão, dos Bem-aventurados Pa-
dre Mariano e Madre Assunta e dos santos padroeiros de nossas comuni-
dades, sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus 
Cristo para que, n’Ele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito 
Santo, iluminai-nos. Amém!

2. Introdução ao tema da segunda sessão 

(O Pároco/Administrador paroquial abre a sessão destacando os seguin-
tes pontos:
 – breve recordação/síntese dos trabalhos da primeira sessão.
 – reflexão sobre a Eclesiologia do magistério do Vaticano II que se ex-
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plicita com maior clareza na Evagelii Gaudium do Papa Francisco e no 
Documento de Aparecida. (Usar o texto-subsídio para o pároco).

 – A partir desta reflexão apresenta o objetivo da segunda sessão, enfati-
zando o trabalho dos grupos).

Padre: Diante das sínteses apresentadas e refletidas na 1ª sessão, faça-
mos agora um “discernimento evangélico” sobre a realidade religiosa, 
pastoral e evangelizadora da nossa paróquia. A Igreja de Cristo, que se 
expressa e vive em nossa paróquia, tem uma missão e os levantamentos 
feitos, com as contribuições dos grupos de reflexão do sínodo, ao lon-
go deste ano (2018), nos ajudaram a perceber como nossa paróquia está 
no cumprimento dessa missão. Há coisas bonitas e também há lacunas e 
questões que podem ser melhoradas. O sínodo arquidiocesano serve para 
fazermos um “caminho de comunhão, conversão e renovação missioná-
ria” em nossa paróquia e em toda a nossa Arquidiocese. Como faremos 
isso todos juntos, concretamente?

O trabalho dos grupos, agora, vai consistir nisso:

a. continuar a avaliar e analisar a situação da nossa paróquia nas diver-
sas grandes dimensões de sua vida e missão;

b. indicar as questões que o grupo considera mais importantes para que 
nossa paróquia e a arquidiocese inteira promovam uma profunda 
“comunhão, conversão e renovação missionária”;

c. indicar “como” a paróquia e a arquidiocese deveriam fazer isso em 
sua ação evangelizadora e pastoral nos próximos anos.

Cada grupo deve ter um “secretário”, que recolhe e anota as respostas 
do grupo. No final do trabalho, o grupo se coloque de acordo para ter o 
consenso de todos nas respostas.

3. Questões para todos os grupos

1. A primeira missão Igreja de Cristo, que se expressa e vive na paróquia, 
é “anunciar o Evangelho”. Pelo anúncio, a fé desperta, as pessoas fazem 
um caminho de fé ao longo da vida, crescem na comunhão com Deus e 
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na santidade e são orientadas no caminho da vida cristã. O “anúncio” 
acontece na ação missionária organizada e constante, nas celebrações da 
Liturgia, na homilia litúrgica e nas pregações, na promoção da leitura e 
acolhida da Palavra de Deus, na iniciação à vida cristã, na catequese em 
todos os níveis e idades, nos encontros de formação, nos retiros e em mui-
tos contatos pessoais. Sem o constante e amoroso anúncio da Palavra de 
Deus, a fé não desperta e não cresce, as “obras da fé” não aparecem e a fé 
pode até esfriar e morrer. Portanto:

a. Avaliar e analisar como está o “anúncio do Evangelho” em nossa pa-
róquia a partir das pesquisas e a partir das observações dos grupos de 
reflexão do sínodo;

b. Indicar questões que o grupo considera mais importantes para pro-
mover em nossa paróquia e em toda a Arquidiocese, de maneira mais 
eficaz, uma profunda “comunhão, conversão e renovação missioná-
ria” no que diz respeito ao “anúncio do Evangelho”;

c. Sugerir “como” isso (ponto b) deveria ser feito concretamente nos 
próximos anos na nossa paróquia e em toda a arquidiocese.

2. É parte essencial da vida e da missão da Igreja, que vive e se expressa 
na nossa paróquia, promover a vida santa de todos os seus membros. 
Para isso, a paróquia deve promover a celebração dos Sacramentos, es-
pecialmente da Eucaristia e da Confissão, a vida de oração, a comunhão 
com Deus, a reta vivência da religião, a prática das virtudes humanas e 
cristãs, a vida moral conforme os dez mandamentos e as bem-aventuran-
ças. A paróquia tem a missão de promover tudo o que contribui para que 
os cristãos vivam conforme a sua dignidade de filhos e filhas de Deus e 
“de acordo com a vocação que receberam” (cf Ef 4,1). Por isso:

a. Avaliar e analisar, a partir das pesquisas e das observações dos gru-
pos de reflexão do sínodo, como está o incentivo e a promoção da 
“vida santa” em nossa paróquia?

b. Indicar as questões que o grupo considera mais importantes para pro-
mover em nossa paróquia e em toda a Arquidiocese, de maneira mais 
eficaz, uma profunda “comunhão, conversão e renovação missioná-
ria” no que diz respeito ao incentivo e à promoção da “vida santa”;

c. Sugerir “como” isso (ponto b) deveria ser feito concretamente nos 
próximos anos na nossa paróquia e em toda a arquidiocese.
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3. Nossa comunidade paroquial, como a Igreja inteira, recebeu do próprio 
Cristo esta missão: ser suas testemunhas no mundo (cf Lc 24,48; At 1,8). 
O lema do nosso sínodo é: “Deus habita esta Cidade. Somos suas teste-
munhas”. Somos testemunhas de Cristo e do Reino de Deus na medida 
em que vivemos a “vida nova” do Evangelho anunciado por Jesus. Ele 
mesmo foi a primeira e principal testemunha de que o reino de Deus já 
está presente no mundo. Para cumprirmos essa missão, somos chamados 
a promover a conversão e a vida nova do Evangelho em nossa vida pes-
soal, comunitária e social. Devemos viver e testemunhar a fé, a esperança 
e a caridade e a vida reta e digna, conforme Jesus ensinou. Ele nos man-
dou viver o amor recíproco e a união com Ele e entre nós (cf Jo 15,9-12). E 
devemos nos envolver na promoção da justiça social, do respeito, da soli-
dariedade e da paz no convívio social e na vida pública. Como católicos, 
devemos ser testemunhas da misericórdia e da caridade para com todos 
os que sofrem, do respeito à vida das pessoas e à sua dignidade, bem 
como ao ambiente da vida. Onde os pobres são socorridos, os doentes são 
assistidos, os famintos são alimentados, os tristes são consolados, os que 
não têm onde morar são acolhidos, é sinal de que o Reino de Deus ali já 
chegou.  Portanto:

a. Avaliar e analisar, a partir das pesquisas e das observações dos gru-
pos de reflexão do sínodo, como está nossa paróquia no testemunho 
da vida cristã? Somos, de fato, “testemunhas de Deus” na cidade? Faz 
alguma diferença ter, ou não ter, uma comunidade católica nesta par-
te da cidade de São Paulo? De que modo somos testemunhas de que 
“o Reino de Deus já chegou” aqui?

b. Indicar as questões que o grupo considera mais importantes para pro-
mover em nossa paróquia e em toda a Arquidiocese, de maneira mais 
eficaz, uma profunda “comunhão, conversão e renovação missioná-
ria” no que diz respeito ao testemunho cristão nesta parte da Cidade 
e em toda a arquidiocese de São Paulo;

c. Sugerir “como” isso (ponto b) deveria ser feito concretamente nos 
próximos anos na nossa paróquia e em toda a arquidiocese.
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4. Plenário do trabalho dos grupos

Os “secretários” de cada grupo apresentam no plenário o fruto do traba-
lho de cada grupo.
- Todo o trabalho dos grupos deve ser recolhido pela secretaria da Comis-
são Paroquial do sínodo.

5. Comentários do Pároco ou do Assessor

Após a apresentação de todos os grupos, é oportuno que seja feito um 
comentário sobre o trabalho feito.

6. Encerramento

 – Conclusões gerais da segunda sessão.
 – Avisos e encaminhamentos para a realização da terceira sessão.
 – Oração final.
 – Canto e bênção.



40

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
Caminho de comunhão, conversão e renovação missionária

“Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”

TERCEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
PAROQUIAL DO SÍNODO

Dia 2018, h.

PROPOR e CELEBRAR

 
“Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos,

 na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações” (At 2,42)

1. Acolhida e oração

Padre: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Padre: Bem-vindos, irmãos e irmãs. Aqui estamos reunidos para realizar 
e celebrar a 3ª sessão da nossa Assembleia paroquial do Sínodo. Invoque-
mos o Espírito Santo para que, em consenso harmonioso, possamos, hoje, 
apresentar e assumir propostas que nos orientem para uma renovação da 
nossa comunidade em vista de melhor ação pastoral-missionária evange-
lizadora.

Canto:

Refrão: Vem, Espírito Santo, vem, / vem iluminar! (bis)

1. Nossos caminhos vem, iluminar,
Nossas ideias vem, iluminar,
Nossas angústias vem, iluminar,
As incertezas vem iluminar.
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2. Toda a Igreja vem, iluminar, 
Nossa assembleia vem, iluminar, 
Nossa paróquia vem, iluminar, 
A nossa vida vem, iluminar.

Acolhida dos símbolos do sínodo, do livro da Palavra de Deus e da ima-
gem do(a) Padroeiro(a) da paróquia:

Padre: Acolhamos a vela acesa do Sínodo e roguemos para que a nossa 
comunidade paroquial seja “luz” no lugar em que estamos e resplande-
ça o Cristo, luz do mundo, numa renovada ação pastoral, missionária e 
evangelizadora a todos os que têm fome do Evangelho.

(Enquanto entra a vela, canta-se o hino do sínodo)
 
Todos:
Povo de Deus, Igreja do Senhor,
Caminhemos sempre unidos, num só coração.
Quanta alegria! Que bênção tão grande:
O Evangelho de Jesus anunciar!

Padre: Acolhamos o banner com o logo do sínodo arquidiocesano e ro-
guemos para que a nossa comunidade paroquial assuma sempre mais a 
vida em comunhão, participação e missão. Que sejamos uma Igreja em 
saí pra valer!

(Enquanto entra o banner, canta-se)

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

Padre: Acolhamos a Palavra de Deus e roguemos para que sempre seja-
mos dóceis a ela e a pratiquemos com fervor e ardor.

(Enquanto entra o livro da Palavra, canta-se)
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Todos:
Povo de Deus, Igreja do Senhor
Caminhemos sempre unidos, num só coração.
Quanta alegria! Que bênção tão grande:
O Evangelho de Jesus anunciar!

Padre: Acolhamos, agora, a imagem do(a) nosso(a) santo Padroeiro(a) e 
roguemos a ele(a) que interceda por nós, a fim de que, a seu exemplo, se-
jamos autênticos testemunhas de Deus nesta cidade imensa de São Paulo 
e, assim, todos possam proclamar com fé que “Deus habita esta Cidade”!

(Enquanto a imagem entra, canta-se)

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

b. Leitura da Palavra (At 2, 42-47)

Padre: Estejamos atentos e escutemos a Palavra de Deus, para que ilumi-
nados por ela realizemos e celebremos a 3ª sessão da nossa Assembleia 
paroquial.

Leitor: Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 2, 42-47)
“Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na co-
munhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o 
temor, e pelos apóstolos realizava-se numerosos prodígios e sinais. Todos 
os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum; ven-
diam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, 
conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, fre-
quentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a 
refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram 
estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava a seu nú-
mero mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
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c. Reflexão e partilha da Palavra pelo padre:

No caminho de comunhão, conversão
e renovação missionária da nossa paróquia!

Chegamos à terceira e última sessão da nossa assembleia paroquial do 
sínodo arquidiocesano. Passo a passo, à luz do Evangelho e guiados pelo 
Espírito Santo, vimos, escutamos e discernimos atentamente sobre a reali-
dade religiosa, pastoral e evangelizadora da nossa paróquia e apresenta-
mos propostas indicativas para que realizemos o caminho de comunhão, 
conversão e renovação pastoral missionária de nossa comunidade. As 
propostas que apresentamos são para nós e para toda a Igreja da Arqui-
diocese de São Paulo, pois somos corresponsáveis, a partir da paróquia, 
com a vida e missão de toda a Igreja de São Paulo. Se a paróquia vai bem, 
a Arquidiocese também vai bem.

O objetivo desta terceira sessão é apresentar, “em comunhão”, as propos-
tas que elaboradas na nossa assembleia. Qual o significado de acolher e 
assumir em consenso as propostas pastorais e evangelizadoras que foram 
apresentadas na segunda sessão?

Aqui não se trata de “votar” esta ou aquela proposta, mas sim de consi-
derar com convicção que todas elas são importantes para que a paróquia 
e a Arquidiocese viva, testemunhe e anuncie a alegria da fé em Cristo e 
a vida nova do Evangelho na cidade de São Paulo, a fim de que a Igreja 
de São Paulo seja um forte “sinal” e testemunho de que “Deus habita esta 
cidade”.

É nosso dever responder às interpelações atuais do Espírito Santo, por 
isso uma proposta que pode parecer irrisória, pode ser justamente essa 
que dará iniciativa ousada para que sejamos uma “Igreja em saída” e au-
tenticamente evangelizadora.

Acolher e assumir em consenso tudo o que propusemos nesta assembleia 
é se comprometer, com o coração aberto e disponível, a cooperar no pro-
cesso de comunhão, conversão e renovação da vida e missão da Igreja em 
São Paulo.
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Este comprometimento deve ser a expressão da nossa alegria de ser Povo 
de Deus e pertencer a uma comunidade paroquial e que, mesmo diante 
de nossas fraquezas, somos enviados pelo próprio Cristo para sermos sua 
presença nesta cidade e anunciar a sua Boa Nova a todos.

“Nós somos testemunhas de que Deus habita esta cidade”, pois em nossa 
vida pessoal e comunitária/paroquial vivemos como discípulos de Jesus, 
na medida em que sentimos como Jesus sentiu, pensamos como Jesus 
pensou, agimos como Jesus agiu e perseveramos na comunhão fraterna e 
na Eucaristia que celebramos. Esta é a nossa alegria e somos impulsiona-
dos pelo Espírito a anunciar essa mesma alegria com ardor missionário a 
todos, sem exceção, na cidade de São Paulo.

Esta sessão da nossa assembleia não encerra nossa participação no síno-
do arquidiocesano. Pelo contrário, ela nos coloca no “caminho sinodal” 
e nos ajuda, sobretudo, a começar a viver desde logo um novo modo de 
ser Igreja. No próximo ano, enquanto as Regiões Episcopais farão suas as-
sembleias do sínodo arquidiocesano, também haverá uma nova proposta 
do caminho sinodal para as paróquias. E será muito bom!

Padre: encerremos este momento com a oração pelo sínodo:

Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovas a face 
da terra.
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano 
de São Paulo.
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 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, pa-
trono de nossa Arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, dos Bem-aventurados Padre Ma-
riano 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.
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2. Introdução aos trabalhos da terceira sessão da assembleia 
paroquial do sínodo

(O Padre faz a apresentação dos objetivos da terceira sessão: “apresentar 
as propostas, refletir sobre elas para um maior consenso; por fim, celebrar 
a comunhão, a corresponsabilidade  e a pertença a uma comunidade pa-
roquial e a graça de cooperar no processo de conversão e renovação da 
vida e da missão da nossa Igreja).

A metodologia da terceira sessão da assembleia:

1. Exposição da síntese das reflexões e conclusões realizadas pelos grupos 
na segunda sessão;

2. Organização de grupos para a reflexão sobre o texto de síntese das 
propostas da segunda sessão. Complementar e ajustar as propostas apre-
sentadas;

3. Apresentação em plenário do trabalho dos grupos;

4. Votação para a obtenção de um consenso geral para as propostas para 
ajudar a comunidade paroquial no caminho da “comunhão, conversão e 
renovação pastoral e missionária”;

5. Indicação de 2 (dois) representantes da paróquia para a segunda etapa 
do sínodo arquidiocesano, a realizar-se nas Regiões Episcopais em 2019. 

3. Os trabalhos propriamente ditos

a. Exposição do texto de síntese das reflexões e conclusões realizadas 
pelos grupos na segunda sessão;

b. Breve reflexão do Pároco/Administrador paroquial  sobre a síntese 
apresentada;

c. Novo trabalho de grupos (8 a 10 pessoas), para a reflexão sobre as 
propostas da segunda sessão e para complementar e ajustar as pro-
postas apresentadas;
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d. Apresentação em plenário do trabalho dos grupos, com as propostas 
ajustadas;

e. Votação das propostas para a obtenção de um consenso geral sobre 
elas;

f. Indicação/eleição de representantes da paróquia para a segunda eta-
pa do sínodo arquidiocesano, a realizar-se nas Regiões Episcopais em 
2019. Dois membros por paróquia conforme item 15.5 do regulamento 
geral.

4. Encerramento

 – Conclusões gerais da terceira sessão.
 – Breve celebração conclusiva, para dar graças a Deus pelo trabalho 

realizado.
 – Oração pelo sínodo. 
 – Hino do sínodo.
 – Bênção final.

(A Secretaria recolhe todo o material produzido e prepara logo o Rela-
tório com as indicações e propostas da assembleia do sínodo na paró-
quia, conforme itens 7 e 8 do Regulamento das assembleias paroquiais 
do sínodo. Encaminhar o Relatório e cópia de todo o material produzido 
pela assembleia paroquial para o Secretariado de Pastoral das respectivas 
Regiões Episcopais. A paróquia fica com os originais para o seu arquivo).
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ORAÇÃO A SÃO PAULO APÓSTOLO

Ó São Paulo,

Patrono de nossa Arquidiocese,

discípulo e missionário de Jesus Cristo:

ensina-nos a acolher a Palavra de Deus

e abre nossos olhos à verdade do Evangelho.

Conduze-nos ao encontro com Jesus,

contagia-nos com a fé que te animou

e infunde em nós coragem e ardor missionário,

para testemunharmos a todos que

Deus habita esta Cidade imensa

e tem amor pelo seu povo!

Intercede por nós e pela Igreja de São Paulo,

ó santo apóstolo de Jesus Cristo!

Amém.



ORAÇÃO PELO SÍNODO  
ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO

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.

Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade;

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 Mariano e Madre Assunta

e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades,

sejamos também nós ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo

para que, nele, todos tenham vida em abundância.

Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!


