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APRESENTAÇÃO
O sínodo é um “caminho de comunhão, conversão e renovação missionária” para toda a arquidiocese de São Paulo. E um caminho feito juntos, em mutirão, que requer a participação do maior número
possível de pessoas, de maneira que a proposta sinodal alcance
amplamente o povo em nossas paróquias, “comunidades de comunidades”.
Por isso, peço que nas paróquias haja muitos grupos a fazer as
reuniões mensais, com temas próprios a cada vez. Os grupos podem ser os já existentes, a começar pelo Conselho de Pastoral, os
integrantes de cada pastoral e serviço organizado na paróquia, as
comunidades religiosas, os grupos de rua ou de novena... Outros
grupos ainda podem ser constituídos. É bom que sejam muitos. Os
mesmos grupos também devem ser constituídos nas comunidades
menores (capelas), que fazem parte das paróquias.
Logo no começo deste Roteiro, prevê-se a celebração do início dos
trabalhos sinodais na igreja paroquial, com todos os animadores de
grupos sinodais. A celebração deve ser presidida pelo Pároco ou
Administrador Paroquial, pois são eles que presidem nas suas paróquias esta primeira etapa do sínodo arquidiocesano.
Os temas das reuniões referem-se às diversas dimensões da vida
e da missão da própria Igreja, que se fazem presentes também na
paróquia: o que é a paróquia e qual é sua missão? A paróquia e seu
serviço à Palavra de Deus, à caridade pastoral, à santificação do
Povo de Deus... Propõe-se a reflexão sobre as grandes propostas
e metas do sínodo, sempre em clima reflexivo e orante. De fato, o
sínodo é uma “celebração” da Igreja. Por isso, não poderia faltar o
clima orante e de acolhida da Palavra de Deus.
Quase no final de cada reunião, há um pequeno questionário, com
questões que o grupo deve discutir e aprofundar, fazendo a anotação das reflexões de todos. O encarregado de cada grupo fará chegar cada vez à Comissão Paroquial do sínodo essas reflexões, que
deverão ajudar a paróquia a preparar, pouco a pouco, a assembleia
paroquial do sínodo, que acontecerá na segunda metade de outubro
e em novembro de 2018.
Faço votos que este primeiro ano do caminho sinodal (2018) seja de
grande proveito e traga muitos frutos. Essa etapa pretende ser um
grande “VER” da realidade religiosa, pastoral e evangelizadora de
nossa Arquidiocese, a partir de suas bases. Não tenhamos medo “de
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nos olhar no espelho”, e de fazer um discernimento evangélico sobre
a nossa realidade, que nos interpela e por meio da qual Deus nos
fala a respeito da missão que temos a realizar nesta imensa cidade
de São Paulo. Por mandato e missão recebida de Cristo, somos testemunhas de Deus nesta Cidade.
Que o Espírito Santo ilumine todo o trabalho sinodal deste ano! Que
Nossa Senhora da Assunção, o apóstolo São Paulo, os Santos/as
que viveram e trabalharam em São Paulo e todos os nossos Santos
Padroeiros intercedam por nós e nos ajudem com seu exemplo e
seu amor a Cristo e à Igreja. Deus abençoe, ilumine e conduza a
todos!
São Paulo, na véspera do Natal, 24.12.2017

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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DO REGULAMENTO DO SÍNODO - 7º CAPÍTULO:
Sobre a etapa do sínodo nas paróquias - 2018
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CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA NA IGREJA, NO
INÍCIO DOS TRABALHOS DO SÍNODO NAS
PARÓQUIAS
- Início de março de 2018 -

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE NA IGREJA
- Ver um lugar adequado para colocar o banner, o cartaz e a vela do
sínodo no presbitério.
- Deixar preparado todo o material (banner, vela pequena, livreto
das reuniões) para ser entregue aos coordenadores dos grupos de
reflexão no momento do envio.
- Pode-se fazer a procissão de entrada com a cruz, o banner e o cartaz
do sínodo, junto com a imagem do padroeiro.

1 INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

Animador(a): Irmãos e irmãs, com alegria, estamos reunidos para celebrar o início do caminho do sínodo arquidiocesano em nossa comunidade paroquial. Seja todos bem-vindos!
Cantemos juntos o Hino do sínodo arquidiocesano de São Paulo:

Hino do sínodo arquidiocesano
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.
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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!
Padre/Presidente da celebração: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
P.: A vós todos, que sois povo santo de Deus em nossa Paróquia, graça
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo!
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!
Padre: Irmãos e irmãs, por meio desta celebração, damos início à celebração do sínodo arquidiocesano em nossa Paróquia. Somos convidados a fazer caminho juntos, com toda a arquidiocese de São Paulo. Este
é um importante momento que Deus nos dá para fazermos um “caminho
de comunhão, conversão e renovação missionária” em nossa Paróquia
e na Arquidiocese inteira.
Temos muitas “urgências” na evangelização e nossa evangelização precisa acompanhar os desafios do nosso tempo. O sínodo é uma ocasião
para olharmos para a realidade religiosa, evangelizadora e pastoral da
nossa Igreja em São Paulo. Queremos ouvir o que Deus nos diz sobre a
vida e a missão da nossa Igreja em São Paulo, em cada uma de nossas
paróquias.
Nossa Paróquia celebra a 1ª etapa do sínodo, que vai consistir numa
ampla reflexão sobre a realidade da Paróquia: Quem somos? Qual é
nossa missão? Como estamos? O que nos diz a Igreja por meio da
Palavra de Deus, da voz do Papa e dos bispos? O que fala para nós a
realidade que nos cerca? O que precisamos fazer daqui por diante, para
evangelizarmos bem e para cumprirmos bem nossa missão?
2 ACOLHIDA DE IMAGENS E SÍMBOLOS

a. Santo(a) Padroeiro(a)
Padre: Durante a celebração do sínodo, vamos também fazendo memória da vida e da missão da Igreja no nosso bairro. Nosso/a Santo/a
Padroeiro/a (dizer o nome...) vai nos acompanhar e vai interceder pelos
bons frutos do sínodo arquidiocesano, sobretudo em nossa Paróquia.
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Animador: Acolhamos, agora, a imagem do/a Padroeiro/a da nossa Paróquia, cantando:
(Canta-se o Hino do/a Padroeiro/a, ou o Hino do sínodo, enquanto a
imagem é trazida por algumas pessoas e colocada no seu lugar).
b. Vela do sínodo:
Padre: A Luz da vela significa a nossa fé; ao mesmo tempo, lembra a
chama do Espírito Santo, que vai conduzir e iluminar nosso caminho sinodal de “comunhão, conversão e renovação missionária” na paróquia.
Animador: Enquanto é trazida a vela, cantemos juntos:
Todos:
A nós descei, divina luz (bis)
Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus (bis)
Vinde Santo Espírito e do céu mandai / luminoso raio, luminoso raio.
Vinde Pai dos pobres, Doador dos dons / Luz dos corações, Luz dos
corações.
c. Banner e cartaz do sínodo
Padre: O cartaz e o banner do sínodo vão nos ajudar a manter diante
dos olhos o nosso caminho sinodal, recordando-nos que nossa Arquidiocese e nossa Paróquia querem fazer um “caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária” durante o sínodo. Nesta imensa
cidade de São Paulo, e em nossa Paróquia, somos testemunhas de
Deus: “Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas.”
Animador: Enquanto entra o banner e o cartaz do sínodo, cantemos:
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.
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d. Plano de Pastoral e livrinho dos encontros sinodais nas paróquias
Padre: O 12º Plano de Pastoral de nossa Arquidiocese nos fala das
grandes urgências da evangelização em nossa cidade de São Paulo.
Durante o sínodo, procuraremos refletir juntos sobre o modo melhor de
responder a essas urgências mediante uma conversão missionária e
uma evangelização eficaz. As reuniões dos grupos ajudarão a discernir
os caminhos e a dar indicações para o nosso sínodo.
Animador: Acolhamos o 12º Plano de Pastoral e o livro dos encontros
dos grupos sinodais. Cantemos juntos.
Povo de Deus, Igreja do Senhor
Caminhemos sempre unidos, num só coração.
Quanta alegria! Que bênção tão grande:
O Evangelho de Jesus 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 INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE O SÍNODO

Padre: A celebração do sínodo arquidiocesano em nossa Paróquia é um
tempo de “escuta do Espírito Santo”. Vamos ouvir o que o Espirito Santo
diz à nossa Igreja em São Paulo e em nossa Paróquia. Por isso, vamos
invocar o Espírito Santo, cantando no início deste caminho sinodal.
Refrão: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. (bis)
1. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, meu Deus, como és tão
grande.
2. Como são numerosas as tuas obras, Senhor. A terra está cheia das
tuas criaturas.
3. Quando ocultas tua face, elas se perturbam. Quando lhes tiras sua
vida, voltam ao seu nada.
4. Seja ao Senhor sua eterna glória. Alegre-se ele em suas obras.
5. Que o meu canto ao Senhor seja agradável. É nele que está a minha
alegria.
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4 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: Todo o nosso caminho deverá ser orientado pela Palavra. É
a pregação da Palavra divina que faz surgir em nós a fé, pela qual aderimos de coração à verdade que nos foi revelada e entregamos todo o
nosso ser a Cristo: “A fé vem da pregação, e a pregação pela Palavra de
Cristo” (Rm 10,17). Cristo Jesus continua hoje presente, na história, no
seu corpo que é a Igreja; por isso, o ato da nossa fé é um ato, ao mesmo
tempo, pessoal e eclesial (Papa Bento XVI, VD n.25). Abramos nossos
ouvidos e corações para acolhermos a palavra, cantando.
(Faz-se a entrada do Livro do Evangeliário, ladeado por velas e também
incenso, se possível).

Canto (todos)
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar / Por isso meu coração se abre para escutar.
1. Por mais difícil que seja seguir / Tua palavra queremos ouvir.
2. Por mais difícil de se praticar / Tua palavra queremos guardar.
5 EVANGELHO

(Mt 5,13-16)

Padre ou Diácono: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
P/D: Proclamação do Evangelho segundo São Mateus.
Todos: Glória a vós, Senhor!
P/D: Naquele tempo, disse Jesus: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o
sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada,
senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz
do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
nem se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim
em cima do candelabro, e assim alumia a todos os que estão em casa.
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as
vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu”. Palavra
da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!
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6 HOMILIA (Sugestões para a homilia)

1. O Padre faz a reflexão, partindo do Evangelho. Jesus pede para
seus discípulos (nós somos seus discípulos hoje) serem para a
sociedade o que o sal é para os alimentos e o que a luz é para
a noite...
2. Somos sal e luz; somos “testemunhas de Deus nesta Cidade.”
3. Importância de tomar consciência de nossa realidade paroquial e
dos desafios pastorais atuais! Somos convidados a “nos olhar no
espelho” para avaliar a vida e a missão evangelizadora da nossa
comunidade paroquial.
4. Depois, convém destacar a importância do sínodo para a vida e
missão da paróquia.
5. Objetivos do sínodo, expressados no tema e no lema do sínodo
arquidiocesano.
6. Pode-se retomar elementos da carta de anúncio e convocação
do sínodo.
7. Animar todos à participação dos trabalhos sinodais...
7 RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO

E PROFISSÃO DA FÉ CATÓLICA
(Todos de pé, com velas acesas nas mãos, se possível)
Padre: Em todos os momentos importantes da vida da Igreja e da nossa
vida cristã, fazemos a Profissão de fé e renovamos as promessas do
nosso Batismo, em sinal de nossa fidelidade a Deus e à Igreja. Por isso,
convido-os a fazer isso no início do nosso caminho sinodal:
Padre: Queridos irmãos e irmãs: Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos envia a sermos seus discípulos missionários, para que, nele,
todos tenham vida em abundância. Ao servirmos a sua Igreja, devemos
fazê-lo sempre com generosidade e retidão, fiéis ao Evangelho e aos
Mandamentos, como verdadeiras “testemunhas de Deus nesta Cidade”.
Por isso, lhes pergunto:
Padre: Para viver a liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado?
Todos: Renuncio!
Padre: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos
possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós?
Todos: Renuncio!
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Padre: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado?
Todos: Renuncio!
Padre: Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra?
Todos: Creio!
Padre: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Todos: Creio!
Padre: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos
e na vida eterna?
Todos: Creio!
Padre: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e, sinceramente,
professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor!
Todos: Amém!
8 ORAÇÃO DA COMUNIDADE

Padre: Apresentemos ao Senhor nossas preces para que o sínodo arquidiocesano seja iluminado e conduzido pelo Espírito Santo, gerando
comunhão, conversão e renovação missionária em nossa comunidade
paroquial.
Leitor(a) 1: Por Dom Odilo, nosso Arcebispo, os Bispos Auxiliares, nossos Padres e todos os agentes de pastoral da arquidiocese de São Paulo: que a força do Altíssimo os ilumine, fortaleça e cubra de bênçãos
neste caminho sinodal, rezemos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
Leitor(a) 1: Pelo nosso Pároco, os membros da Comissão Paroquial
do sínodo e os coordenadores dos grupos sinodais, a fim de que a participação de todos no sínodo possa trazer muitos frutos de renovação
15

da evangelização e da pastoral na paróquia e na arquidiocese de São
Paulo, rezemos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
Leitor(a) 1: Para que os encontros do sínodo em nossa Paróquia despertem muito interesse e participação, na busca daquilo que for o melhor para a vida e a missão da nossa Igreja, rezemos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
Leitor(a) 1: Por todos os grupos que se reunirão nesta etapa paroquial
do sínodo, para que se deixem conduzir pela ação do Espírito Santo e
tragam muitos frutos, rezemos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
Leitor(a) 1: Por todos os batizados de nossa Paróquia, pelos doentes
e idosos, pelos pobres, as pessoas que estão “na periferia” de nossa
comunidade paroquial, por todos os que se afastaram da prática da fé e
da vida da Igreja, para que o sínodo se torne, mediante a nossa ação,
uma “boa notícia” e uma “visita de Deus”, rezemos.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
9 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Padre: Concluamos nossas preces, fazendo juntos a oração pelo sínodo arquidiocesano:
Todos: 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 Sant’Anna Galvão, dos Bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta e dos Santos Padroeiros de nossas Comunidades,
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sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo
para que, n`Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
10 CONSAGRAÇÃO DO SÍNODO A NOSSA SENHORA

Padre: Maria, a Mãe de Jesus Cristo, é também a Mãe da Igreja. Ela
nos acompanha e intercede por nós durante todo o nosso caminho sinodal. Por isso, consagremos a ela todos os trabalhos e esforços do
sínodo em nossa Paróquia.
Animador: Cantemos todos, voltando nosso olhar para a imagem de
Nossa Senhora, enquanto depositamos flores e o livrinho das reuniões
de grupo aos pés da imagem.

Canto (todos)
Ó minha Senhora, e também minha Mãe / eu me ofereço inteiramente
todo a vós.
E em prova da minha devoção / eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca,
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença / incomparável Mãe!
Guardai-me, defendei-me, como filho(a) e propriedade vossa. Amém.
(bis)
Todos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança
nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa! Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei! E depois
deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre, ó
clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem, Maria! Rogai por nós, santa Mãe de Deus! Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!
Amém!
11 AVISOS

1. O padre explica como o sínodo vai acontecer na paróquia (pode se
basear no capítulo 7º do Regulamento do sínodo).
2. Falar dos encontros mensais de grupos, a partir de março; como organizar as reuniões dos grupos paroquiais. Explicar o uso do livrinho.
Falar das questões a responder no final de cada reunião, para encaminhar à paróquia...
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3. Falar do levantamento da realidade paroquial e da assembleia paroquial.
4. Falar do necessário envolvimento de todos os fiéis e da necessidade
da oração pelo sínodo.
5. Pode apresentar a Comissão Paroquial do sínodo e sua função.
6. Apresentar cronograma paroquial da celebração do sínodo.
7. Outros eventuais avisos.
12 ENVIO E BÊNÇÃO FINAL

Animador: Chegou o momento do envio e da bênção. Com a ajuda de
Deus, procuraremos fazer bem o nosso caminho sinodal, para o melhor
fruto da evangelização em nossa Paróquia e em toda a arquidiocese de
São Paulo
Padre: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Padre: O Deus, que em Cristo manifestou a verdade e a caridade, vos
faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo.
Todos: Amém!
Padre: O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja estar a seu lado até
a consumação dos séculos, dirija os vossos passos e confirme vossas
palavras.
Todos: Amém!
Padre: O Espírito do Senhor esteja sobre vós, para que, percorrendo os
caminhos do mundo, possais evangelizar os pobres e curar os corações
contritos.
Todos: Amém!
Padre: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso.
Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
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Canto Final

(todos)

(Enquanto se canta, o padre entrega para cada coordenador dos grupos
de reflexão o material que será utilizado nos encontros: pequena vela
do sínodo, livreto...)
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás; / Contigo pelo caminho,
Santa Maria vai.
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, outros te seguirão.
Pode-se repetir o Hino do sínodo (do início da celebração).
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1º Encontro para grupos |

Março / 2018

PARÓQUIA, COMUNIDADE DE COMUNIDADES,
IMAGEM VISÍVEL DA IGREJA DE CRISTO

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade, um símbolo da Quaresma
(um ramo, uma cruz, um pão para ser partilhado no final do encontro).
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).
1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos e bem-vindas! Na alegria do Senhor, estamos
reunidos! Cantemos!

Hino do sínodo arquidiocesano
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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Animador: Estamos na Quaresma, tempo de graça, penitência, oração, partilha e conversão, que nos prepara para a grande celebração
da Páscoa de Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Neste caminho quaresmal, iniciamos também a etapa paroquial do 1° sínodo da
arquidiocese de São Paulo. O sínodo é proposto como um “caminho
de comunhão, conversão e renovação missionária” para toda a nossa
Arquidiocese.
Neste 1º encontro, nosso grupo é convidado a refletir sobre a paróquia.
O que é mesmo a paróquia? Quem faz parte dela? Qual é sua missão?
Todos: “A paróquia é uma comunidade de comunidades. Ela é uma
imagem concreta da Igreja na base”! Todos nós somos parte de
nossa Paróquia, que se chama... (dizer o nome completo), e cujo Padroeiro/a é... (dizer o nome do Padroeiro/a).
Animador: Iniciemos nosso encontro, fazendo juntos o sinal da cruz:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Animador: 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! Bendito
seja Deus, que nos reúne na mesma fé e caridade, ao redor do altar da
Eucaristia e da Palavra de Deus, em nossa Paróquia!
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: Acolhamos agora a Palavra de Deus. “Somos paróquia,
comunidade de comunidades”! No caminho de Jesus, nada fazemos
sozinhos! É caminho de comunhão, conversão e contínua renovação
missionária! Somos comunidade de fé, esperança e caridade, guiada
pelo Espírito Santo! Acolhamos a Palavra de Deus, cantando:

Canto (todos)
1. Eu vim para escutar / tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor!
2. Eu gosto de escutar / tua Palavra...
3. Eu quero entender melhor / tua Palavra...
4. O mundo ainda vai viver / tua Palavra...
Animador: Escutemos o relato sobre o testemunho dos primeiros cristãos, que trilhavam o caminho na fidelidade ao Evangelho de Jesus
Cristo.
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Leitor(a): Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 2, 42-47)
“Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na
comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de
todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e
sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em
comum; vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro
entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem
unidos, frequentavam 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 número mais pessoas que eram salvas”! Palavra
do Senhor!
Todos: Demos graças a Deus! (Um instante de silêncio para interiorizar
a Palavra ouvida)
3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: Instruídos na Palavra de Deus que acabamos de escutar,
meditemos e rezemos!
Leitor(a) 1: Os primeiros cristãos viviam sempre unidos e em comunhão: “Eles perseveravam na comunhão fraterna... viviam unidos
e possuíam tudo em comum... Bem unidos, frequentavam o templo”…
Todos: Senhor, ajudai-nos a sermos uma comunidade paroquial fraterna, unida e sem divisões.
Leitor(a) 1: O texto destaca a perseverança da comunidade: “Eles
eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos”!
Todos: Senhor, fazei-nos perseverantes na escuta e na prática da vossa Palavra e dos ensinamentos da Igreja!
Leitor(a) 1: “Eles eram perseverantes na comunhão fraterna”.
Todos: Senhor, fazei-nos perseverantes na partilha material e espiritual, para que entre nós não haja necessitados do pão de cada dia e da
ternura cristã!
Leitor(a) 1: “Eles eram perseverantes na fração do pão (da Eucaristia)”.
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Todos: Senhor, ajudai-nos a perseverar na participação da Eucaristia
dominical; por ela, crescemos em comunhão convosco e com os irmãos
e irmãs!
Leitor(a) 1: “Eles eram perseverantes nas orações”!
Todos: Senhor, fazei que estejamos sempre unidos a vós e entre nós
por meio da oração e que, por ela, tenhamos força para superar os
momentos difíceis do caminho. Com o ardor e fé, anunciemos e testemunhemos a vossa Palavra em nossa Cidade!
Leitor(a) 1: “Eles viviam com alegria e simplicidade e louvavam a
Deus; eram estimados por todo o povo”!
Todos: Senhor, fazei-nos, pela vossa graça, testemunhas da alegria,
da fé e do vosso amor, da esperança cristã e da caridade para com
todos. Atraídos pela alegria do Evangelho, muitos encontrem em nossa
comunidade paroquial vida em abundância, que vós concedeis a quem
vos procura!
Leitor(a) 1: A nossa comunidade paroquial é formada de muitas comunidades menores, desde as famílias, os grupos de pastorais, os movimentos e novas comunidades. Todas essas expressões de vida comunitária da paróquia devem se espelhar continuamente no exemplo da
primeira comunidade cristã. E a grande comunidade paroquial feita de
tantas comunidades pequenas, deve também orientar-se pelo exemplo
da primeira comunidade cristã.
Todos: Amém!
4 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Leitor(a) 1: O Espírito Santo é o grande formador da comunidade cristã.
Ele anima, orienta e conduz a Igreja. Rezemos, pois, ao Espírito Santo
pelo nosso sínodo arquidiocesano de São Paulo.
Todos:
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,
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Patrono de nossa Arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina
e Santo Antônio de Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
5 MOMENTO DE REFLEXÃO

Animador: Qual é a missão da Igreja em cada uma das 303 paróquias
de nossa Arquidiocese, presentes nos inúmeros bairros de nossa imensa Cidade? Durante esta primeira etapa do sínodo, somos convidados
a uma ampla tomada de consciência e avaliação sobre a presença e
atuação evangelizadora de nossa comunidade e de cada comunidade
paroquial da Arquidiocese. Estamos sendo testemunhas verdadeiras da
presença de Deus na Cidade? Cumprimos bem a nossa missão evangelizadora e pastoral?
Leitor(a) 2: A vida de comunidade é fundamental para a Igreja e se
inspira na vida do próprio Deus Trindade, que é a perfeita comunidade
de amor. Sem a comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã, pois a Igreja origina-se da Santíssima Trindade e deve
espelhar, de alguma forma, o amor e a comunhão Trinitária (cf. CNBB,
Doc. 100, 154).
Todos: Deus nos convoca para vivermos a comunhão entre nós e com
Ele. Por isso, somos a comunidade paroquial reunida Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo, unidos pelos laços do Batismo
e da mesma fé, formamos um só Povo de Deus!
Leitor(a) 2: A comunhão na Igreja e em cada paróquia se expressa pela
nossa fé comum, na escuta e acolhida da Palavra de Deus, na participação da mesma Eucaristia e no empenho comum do testemunho da fé e
da caridade. A comunhão na Igreja também se expressa pela relação de
cada comunidade com seu Pároco e de todas as comunidades, com os
Bispos Auxiliares e com o nosso Arcebispo. Juntos, formamos a Igreja
de Cristo que está em São Paulo, em comunhão com toda a Igreja Católica, que tem o Papa Francisco como seu Pastor universal.
Todos: Pela graça do Espírito Santo, somos a porção do Povo de Deus
reunida na arquidiocese de São Paulo, chamados a viver a comunhão,
a conversão e a evangelizar a Cidade de São Paulo!
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Leitor(a) 2: Cada paróquia, comunidade de comunidades, é o lugar de
viver concretamente a comunhão com Deus e os irmãos. Ela é a face
visível da Igreja, formada de pessoas, famílias, organizações e serviços
dentro de um determinado território da Arquidiocese. Nossa Paróquia é
parte da Arquidiocese. Nela, vivemos nossa fé, acolhemos e anunciamos a Palavra de Deus, testemunhamos a vida nova recebida no Batismo, celebramos a Eucaristia, vivemos a fé, a esperança e a caridade.
Assim, somos “sinal” da presença salvadora de Deus neste lugar da
Arquidiocese e da Cidade.
Todos: Como é bom, como é agradável, viverem os irmãos sempre
unidos! Disse Jesus: “Um só é o vosso Mestre e todos vós sois irmãos!”
(Mt 23,8). “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros” (Jo 13,35).
Animador: A comunidade paroquial não pode se fechar em si mesma.
Precisa também viver em comunhão com as outras paróquias e com a
Arquidiocese inteira. Ela precisa expandir-se em missão, indo ao encontro de todos e acolhendo a todos, como fez Jesus, o Bom Pastor.
O Papa Francisco nos convida a sermos uma “Igreja em saída”, em
permanente estado de missão.
Todos: Nossa Paróquia é uma célula viva do Corpo de Cristo, que é
a Igreja (1Cor 5,17). Somos parte do rebanho, do qual Jesus é o Bom
Pastor (Jo,10). Somos o Povo de Deus, reunido na unidade do Pai, do
Filho e do Espírito Santo!
6 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas
respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo.
(Alguém é escolhido para anotar...)
1. À luz do texto dos Atos dos Apóstolos, lido e refletido no início desta
reunião (At 2, 42-47), como avaliamos nossa comunidade paroquial? O
que faziam os primeiros cristãos e nossa Paróquia também faz? O que
faziam os primeiros cristãos e nossa Paróquia ainda não faz bastante e
precisa fazer mais?
2. À luz desta reunião e da proposta do sínodo arquidiocesano, o que o
grupo gostaria de sugerir à própria paróquia?
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7 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro,
no mês de abril (dia, hora, local). Vamos todos anotar....
Animador: E agora, para encerrar nosso encontro, rezemos de mãos
dadas o Pai Nosso... (Todos rezam...).
Peçamos, também, que Nossa Senhora caminhe conosco na realização
do 1º sínodo arquidiocesano. (Todos rezam...)
Todos: Que Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós a sua face
e tenha compaixão de nós. O Senhor olhe para nós e nos dê a paz.
Amém!
Animador: Participemos do Sacramento da Reconciliação fazendo a
nossa Confissão quaresmal.
- Participemos também das celebrações da Semana Santa em nossa
Paróquia ou Comunidade. A todos, feliz e santa Páscoa!
- Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: (Refrão do Hino do sínodo ou canto mariano à escolha)
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2º Encontro para grupos |

Abril / 2018

PARÓQUIA, REUNIDA E ANIMADA
PELA PALAVRA DE DEUS

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos todos ao 2º encontro do nosso caminho sinodal
na paróquia. Hoje, refletiremos e rezaremos para que, como comunidade paroquial, sejamos autênticos ouvintes e praticantes da Palavra de
Deus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino do sínodo arquidiocesano
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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Animador: O Hino do sínodo nos lembra que a Cidade de São Paulo,
nascida no Páteo do Colégio, surgiu de uma iniciativa missionária. Foi
a semente da Palavra de Deus, trazida para cá pelos missionários Jesuítas, que inspirou e moldou os inícios desta Cidade imensa. Ao longo
dos séculos, as gerações que viveram aqui antes de nós continuaram a
testemunhar que “Deus habita esta Cidade”.
Todos: A Palavra de Deus ilumina a cidade e orienta os passos de seus
habitantes. Agora, chegou a nossa vez: é missão de todos nós, a Boa
Nova de Jesus à Cidade anunciar. Assim seja!
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas mentes e corações para
acolhermos a alegre mensagem do Evangelho. Cantemos juntos, aclamando a Palavra de Deus:

Canto (todos)
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 Palavra, tua Palavra / Tua Palavra de
amor.
Leitor(a) 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (7,24-26)
“
Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em prática, é como homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas
a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado,
quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o
homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva,
vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a
casa caiu, e sua ruína foi completa!”. Palavra da Salvação.
Animador: Façamos um momento de silêncio para acolher a Palavra
de Deus, que acabamos de ouvir.
3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: A Igreja nasce da Palavra de Deus, que chama, converte, reúne e desperta a fé e a conversão. E a principal missão da Igreja consiste
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em anunciar a Palavra de Deus e fazê-la frutificar na vivência cristã. Essa
é também a primeira e principal missão de cada comunidade paroquial.
A base sólida da Igreja inteira e de cada paróquia é a Palavra de Deus,
viva e eterna.
Leitor(a) 2: Disse Jesus: “quem ouve minhas palavras e as coloca em
prática é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha”.
Construir a “casa” significa edificar nossa existência e a vida da Igreja e
da paróquia sobre as bases sólidas da Palavra de Deus.
Todos: Senhor, dá-nos ouvidos atentos para escutar tua Palavra.
Leitor(a) 1: Escutar a Palavra de Deus é ter uma atitude de discípulo.
Quem não escuta nem acolhe a Palavra de Deus pode estar edificando
sua vida sobre um terreno e sobre bases muito fracas. A escuta atenta
e a resposta de fé à Palavra de Deus nos ajudam a construir a vida pessoal e da comunidade humana sobre alicerces profundos e nos enchem
de confiança e esperança.
Todos: “Quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é
como o homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a
chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram contra aquela casa e
ela caiu, e sua ruína foi completa!”
Leitor(a) 2: A Palavra de Deus deve ocupar um lugar central na vida
da Igreja e de cada paróquia. É ela que precisa orientar toda a vida de
nossa Paróquia. A comunidade paroquial inteira e cada membro e cada
família que dela faz parte deve ser discípulo e discípula da Palavra de
Deus. Jesus promete que será feliz quem ouve e pratica a Palavra de
Deus.
Todos: Senhor, dá-nos ouvidos atentos para escutar, praticar e testemunhar tua Palavra de vida e salvação.
4 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Animador: Peçamos que o Espirito Santo ilumine o nosso caminho sinodal; que todos possamos ser ardorosos discípulos missionários da
Palavra de Deus.
Todos:
Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face da
terra.
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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 Sant’Anna 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, n`Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
5 MOMENTO DE REFLEXÃO

Animador: A missão da paróquia é evangelizar e esta também é sua
maior alegria. O Papa Francisco nos diz: “Recuperemos e aumentemos o
fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo
quando for preciso semear com lágrimas! (...) Que o mundo possa receber
a Boa-Nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desanimados,
impacientes ou nervosos, mas sim de ministros do Evangelho ,cuja vida
irradie fervor, pois foram eles que receberam, por primeiro, a alegria de
Cristo” (Papa Francisco - EG,10).
Leitor(a) 1: A paróquia inteira precisa ser animada pela Palavra de
Deus. A Palavra de Deus é lida e acolhida com fé na Liturgia, principalmente durante a Missa. Mas também precisa ser lida em casa, nas
famílias. Ela precisa orientar a iniciação à vida cristã na catequese, nos
retiros, encontros e cursos de formação cristã.
Todos: Sem o serviço constante e amoroso à Palavra de Deus, a fé
esfria, a moral se desvia, as organizações da Igreja perdem seu sentido
e a comunidade cristã fica desorientada.
Leitor(a) 2: Não basta um contato casual e momentâneo com a Palavra
de Deus. Esse contato precisa ser profundo e vivencial, para deixar que
a luz da Palavra ilumine e transforme a vida. A Palavra de Deus deve ter
um lugar central na vida da paróquia.
Todos: Como a água para a planta, assim é a Palavra de Deus para a
vida cristã. “Desconhecer as Escrituras é ignorar a Cristo. E desconhecer a Cristo, é ainda estar nas trevas.”
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Leitor(a) 1: A acolhida fervorosa da Palavra de Deus leva a paróquia
a se colocar em estado permanente de missão. A dimensão missionária é fundamental na vida da paróquia e deve estar presente em todas as suas ações e organizações. A paróquia que não é missionária
envelhece em pouco tempo. As iniciativas, preocupações e programas
pastorais devem estar impregnados pelo anseio e o compromisso de
anunciar Jesus Cristo! (Cf.12º Plano de Pastoral).
Todos: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG, n.1). Que a Palavra de Deus
encontre lugar também em nossas casas! Que a Palavra de Deus nos
abençoe e nos conduza na vida cristã!
Leitor(a) 2: A paróquia é o lugar da iniciação à vida cristã, onde se
aprende a acolher e professar a fé e a praticar aquilo que é próprio
do cristão. Ninguém nasce sabendo como ser cristão e católico. Nós
aprendemos isso com a palavra e o exemplo dos outros. Isso é muito
importante para as crianças, adolescentes e jovens. A vida na comunidade paroquial ensina a ser bom cristão e católico. Quem não participa
da vida da comunidade não vai aprender a ser cristão.
Todos: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG, n.1). Que nossa Paróquia
seja “casa da Palavra de Deus”, onde ela ressoa, é acolhida com fé e
colocada em prática.
Leitor(a) 1: A principal missão da paróquia é promover e assegurar o
anúncio da Boa-Nova da Palavra de Deus para chamar as pessoas para
Deus, alimentar e formar a fé dos fiéis nos caminhos do Senhor, nas
diversas etapas de sua vida.
6 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas
respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo.
(Alguém é escolhido para anotar...)
1. A partir da reflexão que fizemos, como avaliamos a evangelização em
nossa Paróquia? Como realizar a “conversão missionária” em nossa
Paróquia?
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2. O que precisa ser feito para que a catequese atinja todas as crianças
e adolescentes das famílias católicas?
3. Que sugestões o grupo apresenta para melhorar o anúncio e a acolhida da Palavra de Deus na nossa Paróquia?
7 GESTO CONCRETO: O SÍNODO EM NOSSA VIDA E MISSÃO

Animador: As nossas respostas serão levadas por escrito à Comissão
Paroquial do sínodo.
Durante este tempo da Páscoa, procuremos visitar algumas famílias,
sobretudo vizinhos... Levemos a todos a saudação da Páscoa e a alegria da nossa fé, principalmente aos idosos e doentes. Alguém tem outra sugestão para o gesto concreto?
Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro, no mês de
maio (dia, hora, local). Vamos todos anotar....
8 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: E agora, para encerrar nosso encontro, rezemos de mãos
dadas o Pai Nosso...
Todos: Pai Nosso...
Animador: Peçamos também que Nossa Senhora caminhe conosco na
realização do nosso 1º sínodo arquidiocesano. (Todos rezam...)
Todos: Que Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós a sua face
e tenha compaixão de nós. O Senhor olhe para nós e nos dê a paz.
Amém!
Animador: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: (Refrão do Hino do sínodo ou canto mariano à escolha).
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3º Encontro para grupos |

Maio / 2018

PARÓQUIA: COMUNIDADE CHAMADA
A VIVER UMA VIDA SANTA

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos todos ao 3º encontro do nosso caminho sinodal
na paróquia. Hoje, refletiremos e rezaremos para que, como comunidade paroquial, sejamos autênticos ouvintes e praticantes da Palavra de
Deus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Hino do sínodo arquidiocesano
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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Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
“Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com toda bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele, Deus
nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor” (Ef 1,3-4).
Todos: Amém! Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!
Animador: O tema de nossa reflexão de hoje é a missão santificadora
da Igreja, que se deve realizar também em cada paróquia.
Todos: “Como é santo aquele que vos chamou, sede santos também
vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito: Sede santos, porque
eu sou santo” (1Pd 1,15-16).
(Neste momento, acende-se a vela do sínodo)
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: A vida de santidade é nossa meta! É São Paulo que nos
diz: “A vontade de Deus é que sejais santos!” (1Ts 4,3). A santidade é a
vocação universal de todos os batizados! Todos nós somos chamados
por Deus a viver vida santa! Escutemos, em clima de oração, a Palavra
que vem de Deus!

Canto (todos)
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
No princípio era a Palavra e a Palavra se encarnou.
E nós vimos sua glória, seu amor nos libertou.
Leitor(a): leitura da 1ª Carta de São Pedro (1 Pd 1, 3-4.13-16)
“Bendito seja Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele
nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança
que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para
vós nos céus. Por isso, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança
na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo.
Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as
paixões de antigamente. Antes, como é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está
escrito: “‘Sereis santos, porque eu sou santo’”. Palavra do Senhor!
Todos: Graças a Deus.
(Após a leitura, faz-se um momento de meditação silenciosa)
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3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: A Palavra de Deus é semeada em nossos corações para
que produzamos bons frutos de vida santa. Nossa missão é a de atrair
todos ao amor de Deus que é santo, a fim de que também vivam a alegria da santidade. Respondamos à Palavra que escutamos, rezando!
Todos: Dirigi, Senhor, nossos passos no caminho da santidade.
Leitor(a): “Bendito seja Deus... que nos fez nascer de novo, em Cristo,
para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz”.
- Senhor, que vivamos intensamente a graça do Batismo, pelo qual nascemos para uma vida nova. Que nossa comunidade paroquial seja um
lugar de santificação.
Todos: Dirigi, Senhor, nossos passos no caminho da santidade.
Animador: “Colocai toda a vossa esperança na revelação de Jesus
Cristo... Não moldeis as vossas vidas pelas paixões de antigamente...”
- Divino Espírito Santificador, abri a nossa mente para que possamos ter
os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Que sejamos santificados pelo
Evangelho da verdade e pela Eucaristia, fonte de santidade para todos.
Todos: Dirigi, Senhor, nossos passos no caminho da santidade.
Animador: “Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos,
também vós, em todo o vosso proceder”.
- Concedei-nos, continuamente, Senhor, o Espírito santificador. Ajudai-nos a viver a santidade que vem do exemplo de Jesus e Maria, das
bem-aventuranças do Evangelho, da caridade e do perdão. Ajudai nossa comunidade paroquial a ser “lugar do perdão, reconciliação e santificação para todos.”
Todos: Dirigi, Senhor, os nossos passos no caminho da santidade.
Animador: Nossas paróquias, geralmente, têm um Santo Padroeiro,
para ser intercessor, mas também exemplo de vida santa, para que nós
o imitemos. Os santos são os grandes cristãos, que viveram a santidade
de maneira extraordinária! Eles nos ensinam a seguir o caminho da santidade durante a vida. Quem é o Santo Padroeiro de nossa Paróquia?
Todos: Nosso Padroeiro é...
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4 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Animador: Na oração do sínodo é feita a referência a Maria, Mãe da
Igreja, e ao apóstolo São Paulo, Padroeiro de nossa Arquidiocese. Mas
também a Santos e Bem-aventurados que viveram em São Paulo: São
José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de Sant’Anna Galvão,
Beatos Padre Mariano de la Mata e Madre Assunta Marchetti. Nesta
Igreja em São Paulo, da qual hoje nós fazemos parte, já viveram, trabalharam e lutaram pessoas santas! Isso é uma honra para nós. Mas
também nos compromete a imitarmos a sua vida e a continuarmos a
realizar a missão que eles realizaram.
Todos: Santos e Santas de Deus, rogai por nós! Ensinai-nos o caminho
da santidade!
Animador: Invoquemos agora o Espírito Santo e rezemos pelo nosso
sínodo arquidiocesano de São Paulo.
Todos: 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 Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
5 MOMENTO DE REFLEXÃO

Animador: A paróquia é comunidade animada e santificada pelo Espírito Santo. A santidade é, acima de tudo, resultado da ação do Espírito
Santo em nós, quando nos deixamos inspirar, animar e conduzir por ele.
E, então, a santidade é também fruto da nossa fidelidade ao Evangelho
e aos Mandamentos de Deus. A paróquia tem a missão de mostrar a
todos o caminho da vida santa, pela pregação do Evangelho e a formação cristã e a celebração dos Sacramentos. A paróquia é lugar de
santificação.
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Todos: Em nossa comunidade paroquial, somos todos chamados a viver vida santa e a santificar o mundo pelo nosso testemunho e ação
cristã.
Leitor(a) 2: O Papa São João Paulo II disse, em 2001, que “o horizonte
para o qual deve tender todo o caminho pastoral da Igreja é a santidade”. Assim, a programação pastoral de nossa Paróquia também deve
ser marcada pela busca da santidade, pois ela é a prioridade das prioridades pastorais. Ser santos é a meta da vida cristã; é ter parte com
Deus e estar em comunhão com Ele.
Todos: Somos paróquia, comunidade de chamados a viver vida santa
e a santificar o mundo.
Leitor(a) 1: Somos batizados, recebemos o dom da graça santificante,
a vida de Deus em nós, que Jesus nos trouxe pela sua encarnação e
mereceu pela sua Paixão, Morte e Ressurreição, e pela efusão do Espírito Santificador. A Igreja tem a missão de nos proporcionar os dons
da santidade pelos Sacramentos, sobretudo o Batismo, a Confissão e
a Eucaristia.
Todos: Somos paróquia, comunidade dos cristãos na base. Somos todos chamados a viver vida santa e a santificar o mundo.
Leitor(a) 2: O Papa Francisco nos ensina que a santidade não é algo
que nos propomos sozinhos. Ela é um dom, uma dádiva que Jesus nos
oferece, quando nos toma consigo e nos reveste de Si mesmo, tornando-nos como Ele é. A santidade é o rosto mais bonito da Igreja, é redescobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude da sua vida e do seu
amor. A santidade é um dom oferecido a todos, sem excluir ninguém!
Todos: Somos todos chamados a viver vida santa e a santificar o mundo. É Jesus Cristo que continua a atrair todos a si e a nos santificar.
Leitor(a) 1: A paróquia tem a missão de mostrar a todos os caminhos
da santidade e de atrair a todos para esses caminhos. O Evangelho nos
ensina os muitos caminhos da santidade, que se expressa na fidelidade
a Deus e seus Mandamentos, na escuta e acolhida da Palavra de Deus,
na oração pessoal e comunitária, na vivência das bem-aventuranças,
na prática das virtudes cristãs, sobretudo da caridade e da misericórdia.
Mas não pode faltar a graça dos Sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Penitência.
Todos: Dirigi, Senhor, nossos passos no caminho da santidade.
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6 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas
respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo.
(Alguém é escolhido para anotar... Dá-se um momento para que o grupo
responda a cada uma das perguntas).
1. A santificação é parte importante da vida e da missão da Igreja. Como
o grupo avalia: A realização dessa missão em nossa paróquia? A celebração da Missa dominical e dos outros Sacramentos? A prática da
oração comunitária? O incentivo à caridade e à justiça?
2. Que observações e sugestões o grupo tem a dar à Paróquia para que
o povo seja ajudado no caminho da santidade?
3. Todos no grupo conhecem a história do Santo Padroeiro da Paróquia? O que poderia ser feito para que ele fosse melhor conhecido?
7 GESTO CONCRETO: O SÍNODO EM NOSSA VIDA E MISSÃO

Animador: Durante o mês de maio, a Igreja costuma honrar Maria, Mãe
de Jesus Cristo e Mãe da Igreja, de maneira especial. Ela é modelo de
santidade e intercede continuamente por nós. Que tal, rezar o Rosário
em família ou pessoalmente neste mês? Alguém tem outra sugestão
para o gesto concreto?
Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro, no mês de
junho (dia, hora, local). Vamos todos anotar....
8 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: E agora, para encerrar nosso encontro, rezemos de mãos
dadas o Pai Nosso...
Todos: Pai Nosso...
Animador: Peçamos também que Nossa Senhora participe conosco
neste nosso caminho sinodal arquidiocesano. (Todos rezam...)
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Todos: Que Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós a sua face
e tenha compaixão de nós. O Senhor olhe para nós e nos dê a paz.
Amém!
Animador: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: (Refrão do Hino do sínodo ou canto mariano à escolha).
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4º Encontro para grupos |

Junho / 2018

PARÓQUIA: COMUNIDADE QUE
VIVE A CARIDADE PASTORAL

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Estamos aqui reunidos, realizando o sínodo arquidiocesano em nossa Paróquia. Neste 4º encontro, somos convidados a refletir
sobre uma outra dimensão fundamental da vida e da missão da paróquia. Ela deve ser uma rica e variada expressão de caridade pastoral.
A caridade faz com que a “paróquia seja misericordiosa e se coloque a
serviço da vida plena para todos” (cf. 12º Plano Pastoral, 97-101).
Todos: Disse Jesus aos apóstolos: “Se eu, que sou vosso Senhor e
Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.” (Jo 13,14-15).
Animador: Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que nos ordenou:
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Como cristãos, devemos
ser testemunhas do amor misericordioso de Deus nesta imensa Cidade,
como nos recorda o lema do sínodo.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!

Hino do sínodo arquidiocesano
Povo de Deus, Igreja do Senhor
Caminhemos sempre unidos, num só coração.
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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!
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador:; A caridade é a força que move a pessoa a praticar todo
bem. Ouçamos a Palavra de Deus.
(Em silêncio, antes da leitura, acende-se a vela do sínodo)
Leitor(a) 1: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
(1Cor 12,31:13,1-8,13).
Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou
mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo: ainda que eu
fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como
bronze que ressoa ou como címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom
da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu
possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver
caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de
nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é
invejosa, não é altiva nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura o
próprio interesse; não se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra
com a injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas
há-de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca
(...). Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!
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3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: Façamos ecoar em nós a Palavra Deus que acabamos de
ouvir:
Todos: Se não praticamos a caridade de consolar os aflitos, orientar os
que estão no mau caminho e nem combatemos as injustiças,
Leitor(a) 2: De que nos adianta falar como anjos? De que adianta nos
expressarmos com um vocabulário cheio de palavras religiosas e piedosas?
Todos: Agindo com indiferença e sem amor pelo próximo, somos como
o bronze que ressoa ou como címbalo que retine: fazem barulho, mas,
por dentro, estão vazios.
Leitor(a) 1: “Ainda que tenhamos o dom da profecia e conheçamos todos os mistérios e toda a ciência, se não nos esforçamos em praticar a
justiça e a compaixão para com os pobres, abandonados e esquecidos,
nada teremos feito de extraordinário.”
Todos: “A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa,
não é soberba, nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse...”
Leitor(a) 2: A caridade se expressa nas ações humanitárias e de solidariedade social, pessoais e comunitárias, no socorro concreto aos famintos e maltrapilhos, visitando e socorrendo os doentes e os que vivem
na solidão. A caridade está presente no trabalho das entidades que acolhem e promovem o bem das crianças, adolescentes, jovens e idosos.
Todos: “A caridade não se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade;”
Leitor(a) 1: Ela se manifesta em nossas pastorais que aproximam as
pessoas, em nossos momentos de reconciliação e perdão; nos grupos
de reflexão e aprofundamento da Palavra de Deus.
Todos: “A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta!”
Leitor(a) 2: Está também presente nos ensinamentos da Igreja, no testemunho maravilhoso de seus santos e santas, no amor pela Eucaristia e
pelo próximo... A caridade está presente nos bairros onde as comunidades
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se organizam e abrem suas portas para ir ao encontro de todas as formas de dor e sofrimento. O Papa Francisco disse que nossas paróquias
precisam ser “oásis de misericórdia” espalhados por toda a Metrópole.
Animador: O Deus Altíssimo considere as boas obras que praticamos e
tenha compaixão de nós, porque também somos pecadores.
Todos: Amém! Vem, Senhor Jesus!
4 MOMENTO DE REFLEXÃO

Leitor(a) 1: Um dos grandes testemunhos da Igreja, ao longo da história, é o seu compromisso com a pessoa humana e com a vida, mediante o cuidado dos doentes, pobres, feridos e submetidos à violência
ou ameaça de morte. Desde a primeira Comunidade cristã, passando
pelo exemplo dos santos e das obras religiosas ao longo dos séculos, a
Igreja tem estado com os necessitados. Também hoje, a fé dos católicos
aparece aos olhos dos homens do nosso tempo quando ela se traduz no
serviço às pessoas e à vida (cf.12º Plano Pastoral, n.98).
Todos: A comunidade paroquial é lugar da caridade pastoral a serviço
da vida plena para todos! A fé, sem o testemunho das obras da caridade
e da esperança, é morta em si mesma!
Leitor(a) 2: O Catecismo da Igreja Católica nos ensina a prática das 14
obras de misericórdia. Sete são as obras de misericórdia corporais: visitar aos enfermos, dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, dar
pousada ao peregrino, vestir o nu, visitar os presos e enterrar os defuntos. E sete são as obras de misericórdia espirituais: ensinar a quem não
sabe, dar bom conselho ao que necessita, corrigir ao que erra, perdoar
a quem nos ofende, consolar ao triste, sofrer com paciência as ofensas
recebidas e rezar a Deus pelos vivos e os defuntos.
Todos: Jesus nos ensinou: “Sede misericordiosos como o Pai celeste é misericordioso” (Lc 6,36). Desde os apóstolos, aprendemos que
o julgamento de Deus será sem misericórdia para quem não praticar a
misericórdia (cf Tg 2,13).
Leitor(a) 1: O Papa Francisco nos recorda que a prática das obras de
misericórdia está no centro da vida cristã. Será que a nossa comunidade paroquial se destaca em nosso bairro pela prática das obras de
misericórdia, conforme o exemplo e a recomendação de Jesus, o Bom
Pastor?
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5 PRECES PELO SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária para nossa Igreja em São Paulo. Tendo
ouvido a Palavra de Deus e recordado as várias obras de caridade e
misericórdia que a Igreja nos propõe, apresentemos nossas súplicas
ao Senhor.
Leitor(a) 2: “Estive com fome e me destes de comer; com sede e me
destes de beber, estava sem roupa, estive doente e me visitastes.” (cf.
Mt 25,35-36).
Todos: Senhor, que jamais fechemos nosso coração aos famintos, doentes, idosos e pessoas necessitadas de nossa ajuda.
Leitor(a) 1: “Estive sem onde morar e me acolhestes, na prisão e fostes
me visitar” (Mt 25,36). Jesus também sofre com quem está sem trabalho, vive desorientado e sem rumo na vida, drogado ou dependente
químico, ou naquele que vive na rejeição social e até religiosa.
Todos: Senhor, abri nossos olhos e nosso coração diante de todas as
pessoas que sofrem, para que lhes possamos prestar socorro com caridade cristã, sem os condenarmos, mas ajudando-os a se reencontrarem consigo mesmos e com Deus.
Leitor(a) 1: São João Evangelista exorta a comunidade do seu tempo
e a nós, com estas palavras: “Caríssimos, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e
conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois
Deus é amor!” (1Jo 4,7-8).
Todos: “Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos
amar-nos uns aos outros... Deus é amor e quem permanece no amor,
permanece em Deus e Deus permanece nele!” (1Jo 4,11.16).
Leitor(a) 2: O sínodo nos recorda uma coisa fundamental: a comunidade paroquial é, antes de tudo, uma comunidade de filhos e filhas de
Deus, de pessoas amadas por Deus, chamadas a formarem uma só
família. Por isso, a vivência da unidade cristã e do amor fraternal na
paróquia também devem transbordar em muitas obras pessoais e comunitárias de caridade pastoral.
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Todos: “Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser
– amo a Deus –, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Quem não ama seu
irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Este é o
mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ame também seu
irmão” (1Jo 4,19-21).
Leitor(a) 1: Como gente da misericórdia, estimulados pelo caminho de
comunhão, conversão e renovação, que nos propicia o sínodo, perdoemos ao que nos ofende, consolemos ao triste; que, sem ódio e rancor,
soframos com paciência os defeitos do próximo e, incansavelmente,
elevemos nossas súplicas pelos vivos e os defuntos.
Todos: Amém, assim seja!
6 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Animador: Concluamos as nossas preces, invocando o Espírito Santo
para o nosso sínodo arquidiocesano:
Todos:
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 Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
7 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa
reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo. (Alguém é
escolhido para anotar...).
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1. A comunidade paroquial dever se destacar pela caridade e as obras
de misericórdia dos seus paroquianos, ou organizadas pela própria
Paróquia. Quais são as obras de caridade organizadas da nossa
Paróquia? Vamos enumerar todas as que lembramos: obras sociais da
Paróquia, outras iniciativas organizadas ou de grupos espontâneos...
2. À luz das reflexões feitas neste encontro, como o grupo avalia a
dimensão da caridade pastoral na sua comunidade paroquial? Vai bem?
Precisaria fazer mais? Mais gente precisaria se envolver? Organizar
melhor?
3. Que propostas e sugestões o grupo gostaria de apresentar à sua
Paróquia?
8 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro,
no mês de agosto (dia, hora, local). Vamos todos anotar...
Animador: Peçamos que Nossa Senhora caminhe conosco na realização do nosso 1º sínodo arquidiocesano (todos rezam...)
Todos: Que Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós a sua face
e tenha compaixão de nós. O Senhor olhe para nós e nos dê a paz.
Amém. Assim seja!
Animador: Em julho, nosso grupo não terá a sua reunião. Mas será
feito o levantamento paroquial por um grupo de voluntários, preparados
para isso. Na medida do possível, colaboremos com esse levantamento
da realidade da nossa Paróquia, que será parte importante do nosso
caminho sinodal.
Animador: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: (Refrão do Hino do sínodo ou canto mariano à escolha)
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5º Encontro para grupos |

Agosto / 2018

A PARÓQUIA NO CAMINHO DA COMUNHÃO,
CONVERSÃO E RENOVAÇÃO MISSIONÁRIA

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos e bem-vindas para o nosso 5º encontro de
grupos em preparação ao sínodo arquidiocesano! Na alegria do Senhor, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Amém. Cantemos juntos!

Hino do sínodo arquidiocesano
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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Animador: O tema do nosso sínodo arquidiocesano indica uma
necessidade, uma meta e também um grande propósito da nossa Igreja
em São Paulo. Sínodo significa “caminho feito juntos”, em comunhão,
num esforço comunitário de ouvir a voz do Espírito Santo e de nos
deixarmos orientar por ele, na realização do que é a vida e a missão de
nossa Igreja em São Paulo.
Todos: No sínodo, fazemos um “caminho de comunhão, conversão e
renovação missionária” em cada comunidade e em toda a arquidiocese
de São Paulo.
Leitor(a) 1: O sínodo também é uma busca e um esforço de toda a
nossa Arquidiocese para realizar a conversão e a renovação missionária
de nossa Igreja, como o Papa Francisco está pedindo a toda a Igreja.
Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face
da terra. Vinde em nosso auxílio, 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!
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: Irmãos e irmãs estamos juntos neste caminho sinodal. Que
a Palavra de Deus nos ilumine e nos ajude a viver a comunhão, conversão e renovação missionária. Cantemos:

Canto (todos)
O Evangelho é a Boa Nova / que Jesus veio ao mundo anunciar.
(bis)
1. Ele é o caminho, a verdade e a vida / da ovelha perdida que o Pai
mandou salvar.
2. O Pai mandou que Ele aqui viesse um dia / para nos dar alegria de
viver no seu amor.
Leitor(a) 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (Lc 24, 1335).
13
Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia
chamada Emaús, que ficava a cerca de duas léguas de Jerusalém; 14e
conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. 15Enquanto
conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se
com eles a caminho; 16os seus olhos, porém, estavam impedidos de o
reconhecer.
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Disse-lhes Ele: “Que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto
caminhais?” Pararam entristecidos. 18E um deles, chamado Cléofas,
respondeu: “Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá
se passou nestes dias!” 19Perguntou-lhes Ele: “Que foi?” Responderamlhe: “O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e
palavras diante de Deus e de todo o povo; 20como os sumos sacerdotes
e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e
crucificado. 21Nós esperávamos que fosse Ele o que viria redimir Israel,
mas, com tudo isto, já lá vai o terceiro dia desde que se deram essas
coisas. 22É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram
perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada 23e, não achando
o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram uns anjos, que afirmavam
que Ele vivia. 24Então, alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram
tudo como as mulheres tinham dito. Mas, a Ele, não o viram.”
25
Jesus disse-lhes, então: “Ó homens sem inteligência e lentos de espírito
para crer em tudo quanto os profetas anunciaram! 26Não tinha o Messias
de sofrer essas coisas para entrar na sua glória?” 27E, começando por
Moisés e seguindo por todos os Profetas, explicou-lhes, em todas as
Escrituras, tudo o que lhe dizia respeito.
28
Ao chegarem perto da aldeia para aonde iam, fez menção de seguir para
diante. 29Os outros, porém, insistiam com Ele, dizendo: “Fica conosco,
pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso.” Entrou para ficar com
eles. 30E, quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e,
depois de o partir, o entregou a eles. 31Então, os seus olhos abriram-se e
reconheceram-no; mas Ele desapareceu da sua presença. 32Disseram,
então, um ao outro: “Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava
pelo caminho e nos explicava as Escrituras?”
33
Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e
encontraram reunidos os Onze e os seus companheiros, 34que lhes
disseram: “Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” 35E
eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus
se lhes dera a conhecer, ao partir o pão. Palavra da Salvação.
17

Animador: Façamos um momento de silêncio para que a Palavra que
acabamos de ouvir faça morada em nossa vida.
3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: Reflitamos e rezemos juntos, a partir desse belo texto que
acabamos de ler. Deixemos ecoar a Palavra de Deus em nós e que ela
ilumine o nosso caminho sinodal.
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Leitor(a) 2: Fazer um sínodo, significa fazer caminho juntos, para
buscar a direção, a luz da verdade, a decisão mais acertada que
devemos tomar. A vida inteira da Igreja é um “caminho sinodal”. Não
caminhamos sozinhos; antes de tudo, é Jesus mesmo o caminho que
devemos seguir; e para aprender a seguir melhor a Jesus, temos o
testemunho dos apóstolos, o exemplo dos santos, a palavra orientadora
da Igreja e a comunidade de fé, da qual fazemos parte. A vida da Igreja
é um constante caminhar juntos, em comunhão.
Todos (cantando ou rezando): Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco, Senhor / somos teus seguidores também. (bis)
Leitor(a) 1: Os discípulos de Emaús, depois da Paixão de Jesus Cristo,
estavam muito desanimados e tristes. Achavam que tudo tinha acabado,
estavam abandonando a comunidade dos discípulos e voltavam para
casa, decepcionados. Isso pode acontecer conosco também. Será que
existem também hoje católicos desanimados, tristes e sem entusiasmo,
desistindo da participação da Igreja e da fé?
Todos (cantando ou rezando): Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco Senhor / somos teus seguidores também. (bis)
Leitor(a) 2: Enquanto os dois caminhavam para Emaús, Jesus
aproximou-se deles e começou a caminhar com eles, ouvindo-os. A
iniciativa é de Jesus. Ele gosta de caminhar conosco e, no caminho de
nossa vida e da vida da Igreja, Ele nos escuta e conhece o que se passa
em nossa vida de discípulos.
Todos (cantando ou rezando): Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco, Senhor / somos teus seguidores também. (bis)
Leitor(a) 1: Depois de ouvi-los, Jesus fala e explica aos dois o sentido da
Palavra de Deus e vai reaquecendo o coração deles. Caminhar sozinhos
é arriscado e nos deixa desorientados e desanimados. Caminhar com a
comunidade nos dá sempre de novo a chance de ouvir a voz de Cristo
por meio da Palavra de Deus explicada pela Igreja.
Todos (cantando ou rezando): Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco, Senhor / somos teus seguidores também. (bis)
Leitor(a) 2: Os discípulos ainda não tinham reconhecido Jesus. Mas
Ele caminhava com eles. Quando chegaram à sua cidade, convidaram
Jesus a passar a noite com eles. Ao sentarem à mesa, Jesus toma o
pão nas mãos e repete o gesto da última ceia. E, então, seus olhos se
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abriram. Os corações deles já estavam cheios de fervor. Na mesma
hora, voltaram à comunidade dos discípulos e anunciaram o Evangelho
da ressurreição de Jesus.
Leitor 1: No renovado encontro com Jesus, os discípulos de Emaús
superaram todo desânimo e voltaram a ser discípulos-missionários
de Jesus Cristo. Também para nós, o sínodo é uma boa ocasião para
caminhar com Jesus, ouvir a sua voz, reaquecer a fé e o entusiasmo
em nossa comunidade paroquial e fazer uma verdadeira conversão e
renovação missionária na paróquia.
Todos (cantando ou rezando): Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco, Senhor / somos teus seguidores também. (bis)
4 MOMENTO DE REFLEXÃO

Animador: No anúncio e convocação do sínodo arquidiocesano, nosso
Arcebispo disse: “O sínodo poderá significar uma saudável sacudida um “vento impetuoso de Pentecostes” - na Igreja de São Paulo e um
forte impulso para “avançar para águas mais profundas” no desempenho da missão evangelizadora e na vida da Igreja em São Paulo. Vamos
refletir mais um pouco sobre o tema do nosso sínodo arquidiocesano.
Leitor(a) 1: O sínodo é um caminho de comunhão. Evangelizar é,
antes de tudo, colocar-se a caminho de Jesus, tornando-se discípulo. É
seguir Jesus na Igreja, caminhando juntos, em comunhão com os demais
irmãos na fé e com as orientações da Igreja. Ninguém é evangelizador
por conta própria e sozinho. Caminhar em comunhão é acolher e valorizar
a diversidade de dons e carismas presentes na Igreja.
Leitor(a) 2: Neste caminho, não podemos nos fechar ao individualismo.
Ninguém é discípulo sozinho; somos a comunidade de discípulos, em
torno de Jesus, a caminho com Ele, ouvindo, aprendendo e realizando
juntos a nossa missão (cf. Documento de Aparecida n.289,299).
Leitor(a) 1: O sínodo é um caminho de conversão. A conversão
pastoral, pessoal e comunitária se dá por um encontro pessoal e
profundo com Jesus Cristo, como aconteceu com os discípulos de
Emaús. Ninguém será missionário nem vai renovar nada na Igreja sem
esse renovado encontro com Cristo e na escuta do Espírito Santo.
Dizia o Papa Bento XVI: “Não se começa a ser cristão por uma decisão
ética ou a partir de uma grande ideia, mas a parte do encontro com um
acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e,
com isso, uma orientação decisiva” ( cf. de Aparecida n.243).
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Leitor(a) 2: No sínodo, tomamos consciência de que a Igreja não
caminha sozinha, mas está no caminho de Jesus! Para realizarmos
bem a vida da Igreja na paróquia, precisamos estar com Cristo, ouvi-lo,
deixar-nos entusiasmar e conduzir por Ele. A renovação da comunidade
paroquial começa pela renovação na fé. O Papa Francisco tem
insistido que as nossas paróquias não são meras “ONGs do bem”, nem
“escritórios burocráticos”, mas comunidades de fé em Cristo, que vivem
a alegria do Evangelho.
Todos: Divino Espírito, vem orientar nossa Paróquia e toda a Igreja
em São Paulo no caminho de comunhão, conversão e renovação
missionária.
Leitor(a) 1: O sínodo é um caminho de renovação missionária. No
anúncio e convocação do sínodo, nosso Cardeal Dom Odilo recordou que
há “uma urgente necessidade de renovar a evangelização e a vida pastoral
em nossa Arquidiocese. A mudança de época em curso na sociedade e na
cultura também atinge fortemente a vida eclesial, e seus efeitos aparecem
numa persistente crise de fé religiosa, numa adesão sempre menor à vida
eclesial e no progressivo abandono da Igreja e até da fé cristã.”
Leitor(a) 2: Precisamos de uma urgente renovação missionária
em nossas paróquias. Sem uma forte dinâmica missionária, as
comunidades paroquiais vão envelhecendo e se esvaziando. A Igreja de
Cristo precisa viver em estado permanente de missão. A consciência e a
ação missionária devem impregnar todas as organizações paroquiais e
ações pastorais. Na paróquia, tudo deve estar orientado pelo anseio e o
compromisso de anunciar Jesus e de atrair as pessoas para Ele e para
a Igreja (cf. 12º Plano, 76-78).
Todos: Divino Espírito Santo, 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.
5 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Animador: É o Espírito Santo que conduz, anima e renova a Igreja. A
ele, peçamos juntos pelos bons frutos do nosso sínodo:
Todos:
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.
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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 Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
6 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas
respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo.
(Alguém é escolhido para anotar... Dá-se um momento para que o grupo
responda a cada uma das perguntas).
1. Uma comunidade paroquial precisa da comunhão na fé e na caridade, e dos esforços de todos seus membros na ação missionária e
pastoral! Como o grupo avalia a própria comunidade paroquial do ponto
de vista da comunhão e da participação?
2. Nossa Paróquia precisa de renovação missionária? Como está a participação na Missa dominical? E a catequese? Os jovens participam? As
famílias vivem a fé em casa e a transmitem aos filhos? Há pessoas que
se afastam da Igreja?
3. O que o grupo sugere para promover uma verdadeira conversão e
renovação missionária na Paróquia?
7 GESTO CONCRETO: O SÍNODO EM NOSSA VIDA E MISSÃO

Animador: Em julho e agosto, acontece o levantamento da realidade
paroquial. Muitos voluntários saíram a campo para conhecer melhor a
realidade religiosa do povo de nossa Paróquia. Como gesto concreto
deste encontro, vamos procurar conhecer os resultados desse levantamento e refletir sobre eles. Os resultados podem ser procurados na
própria Paróquia.
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Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro, no mês de
setembro (dia, hora, local). Vamos todos anotar....
8 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: E agora, para encerrar nosso encontro, rezemos de mãos
dadas o Pai Nosso...
Todos: Pai Nosso...
Animador: Peçamos também que Nossa Senhora esteja conosco neste nosso caminho sinodal arquidiocesano. (Todos rezam...)
Todos: Que Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós a sua face
e tenha compaixão de nós. O Senhor olhe para nós e nos dê a paz.
Amém. Assim seja!
Animador: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: (Refrão do Hino do sínodo, ou canto mariano à escolha).
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6º Encontro para grupos |

Setembro / 2018

DEUS HABITA ESTA CIDADE:
SOMOS SUAS TESTEMUNHAS!

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos e bem-vindas para o nosso 6º encontro de
grupos em preparação ao sínodo arquidiocesano! Na alegria do Senhor, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Amém. Cantemos juntos!

Hino do sínodo arquidiocesano
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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Animador: No nosso encontro de hoje, refletiremos sobre o lema do
nosso sínodo arquidiocesano: “Deus habita esta cidade. Somos suas
testemunhas!” Será que Deus habita em São Paulo? Bem, isso é certo,
pois Deus não abandona o seu povo em nenhum lugar e isso é questão
de fé. Deus enche com sua presença a cidade de São Paulo. E disso
nós somos testemunhas, por missão recebida de Jesus, por meio dos
apóstolos: “Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria
e até os extremos limites da terra”.
Todos: Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas!
Leitor(a) 1: Nos Salmos aparece com frequência que Deus habita
com seu povo em Jerusalém (Sl 49,7). Quando o povo reconhece e
acolhe essa presença salvadora de Deus, a cidade tem paz e bênção
e os habitantes da cidade vivem felizes e em fraternidade. Quando o
povo acolhe a presença de Deus na cidade, existe alegria, proteção e
respeito por todos.
Todos: Deus habita esta cidade e age em favor do seu povo!
Leitor(a) 2: Nós, que temos fé e somos discípulos de Cristo, devemos
ser testemunhas de Deus na cidade de São Paulo. A vivência sincera de
nossa fé, a prática religiosa, a Missa dominical, a caridade, a justiça e o
respeito por todos, a prática das obras de misericórdia e a vida segundo
o Evangelho são maneiras de dar testemunho da presença amorosa e
santa de Deus no meio de nós. Somos discípulos de Jesus, enviados
por Ele para anunciar a alegria do seu Evangelho a todos os recantos
da cidade.
Todos: “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!”
Leitor(a) 1: A fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio a suas
alegrias, desejos e esperanças, como também em meio a suas dores e
sofrimentos. As sombras que marcam o cotidiano da Cidade, como, por
exemplo, a violência, pobreza, individualismo e exclusão, não nos podem
impedir que busquemos e contemplemos o Deus da vida também nos
ambientes urbanos. A cidade é lugar de liberdade e oportunidade. Nela,
as pessoas têm a possibilidade de conhecer mais pessoas, interagir e
conviver com elas.
Todos: Que seguindo o exemplo dos Santos e Santas que viveram em
nossa Cidade - São José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de
Sant’Anna Galvão, Beatos Padre Mariano e Madre Assunta, sejamos,
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também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo para
que, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Leitor(a) 2: Na cidade, é possível experimentar vínculos de fraternidade,
solidariedade e universalidade. Nela, o ser humano é constantemente
chamado a caminhar sempre mais ao encontro do outro, conviver com
o diferente, aceitá-lo e ser aceito por ele.” (Cf.Documento de Aparecida,
§ 514).
Todos: Deus habita esta cidade: somos suas testemunhas!
2 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Animador: Jesus confia aos apóstolos e a nós a missão de ser suas
testemunhas. Ouçamos a Palavra de Deus!
Leitor(a) 1: Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 1,3-5;8-9).
“Durante quarenta dias, Jesus apareceu-lhes falando do Reino de Deus.
Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: ‘Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós
me ouvistes falar: João batizou com água; vós, porém, sereis batizados
com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. (...) Recebereis o poder
do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins
da terra’. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles”.
Palavra do Senhor!
3 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: Façamos ecoar em nós a Palavra Deus que acabamos e
ouvir.
Leitor(a) 2: “Recebereis o poder do Espírito Santo para serdes minhas
testemunhas”! A missão de Jesus continua na vida e na missão evangelizadora da Igreja mediante a ação do Espírito Santo. A Igreja não
age por sua própria força, mas pela graça do Espírito Santo, ao qual
ela precisa ser dócil e sempre atenta para seguir suas inspirações. No
caminho do sínodo arquidiocesano, cada comunidade de nossa Arquidiocese coloca-se à escuta daquilo que o Espírito Santo quer dizer à
nossa Igreja em São Paulo.
Todos: Vem dar-nos, ó Senhor, fervor de missionários. Envia o Teu Espírito e nos mostra o caminho!
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Leitor(a) 2: Pela ação e a graça do Espírito Santo, seremos capazes de
dar testemunho de nossa fé e de nossa ação cristã nesta Cidade imensa.
E assim, testemunharemos que Deus habita em cada bairro e em cada
paróquia, por meio da vida e da ação de nossas comunidades de fé!
Leitor(a) 1: Será que nossa Paróquia está sendo um claro sinal de que
Deus habita nesta parte da Cidade? Será que precisamos rever nossas
ações e avaliar nossas organizações paroquiais, para termos melhores
condições de realizar bem a missão de levar a alegria do Evangelho a
esta parte da grande Metrópole? O sínodo arquidiocesano é um momento forte de comunhão, conversão e renovação missionária.
Todos: Converte-nos agora, Senhor, e renova a Tua Igreja. Concede
aos teus filhos: unidade, amor e fé.
Leitor(a) 2: A nossa vida pessoal e comunitária é muito importante para
darmos o testemunho de Deus na Cidade. Se vivermos a nossa fé com
alegria e formos cidadãos honestos e dignos, testemunhas de justiça
de solidariedade, prontos para aderir às causas boas da vida em sociedade, então nosso testemunho cristão aparecerá. Jesus recomendou:
“Vós sois a luz do mundo... Vós sois o sal da terra... Brilhe a vossa luz
perante os homens... De que serve o sal, se perder a sua força?” (cf.
Mt 5,13ss).
Todos: “Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,35).
Animador: Nossa falta de fé nos leva a incertezas e a perder o rumo.
Nossas comunidades acabam perdendo o entusiasmo e a vitalidade. Às
vezes, precisamos rever nossos passos, revigorar nossa fé e a certeza
de que Jesus é nossa força, nossa luz e nosso caminho, e renovar a
consciência de nossa missão.
Todos: “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”.
Leitor(a) 1: Em mais de uma ocasião, Jesus disse aos apóstolos: “Não
tenhais medo. Eis que estou convosco”. No Evangelho de São Mateus,
as últimas palavras de Jesus, antes de subir ao céu, foram estas: “Eis que
estou convosco todos os dias, até o final dos tempos” (Mt 28,20). Isso
significa que Jesus não nos abandona em nossa missão, mas caminha
conosco. É Deus que caminha com o povo desta Cidade. O sínodo nos
dá a oportunidade para rever e renovar nossa ação evangelizadora, para
testemunhar, de maneira mais eficaz, a nossa fé à Cidade de São Paulo.
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Todos: “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”.
Leitor(a) 2: A presença de tantos cristãos, discípulos de Cristo, entre
os habitantes de São Paulo, pode e deve ajudar esta Cidade a ser mais
humana, solidária, respeitosa com as pessoas... Uma cidade digna de
Deus e dos filhos de Deus que nela habitam.
Todos: Senhor, como prometestes, estarás sempre conosco! Acompanhai os nossos passos e enviai-nos a todos os recantos de nossa
Cidade. Ninguém fique sem a alegria do Evangelho, e os pequeninos,
pobres, doentes e todos os que sofrem sintam nossa presença amiga e
solidária. Amém! Vem, Senhor Jesus! Fica conosco, Senhor!
4 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: O sínodo arquidiocesano é um tempo oportuno para avaliar
a vida e a missão de nossa Paróquia. Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões. Precisamos anotar e levar nossas
respostas e reflexões à Comissão Paroquial do sínodo.
(Dá-se um momento para que o grupo responda a cada uma das perguntas).
1. “Deus habita esta cidade: somos suas testemunhas!”. Cada comunidade paroquial deve ser um sinal e um testemunho de Deus no bairro
e em toda a cidade. De que forma nossa Paróquia está sendo sinal de
Deus?”
2. Que propostas e sugestões o grupo gostaria de apresentar à sua
Paróquia para que os sinais da presença e da ação de Deus no meio do
povo possam aparecer melhor?
3. As igrejas paroquiais e as capelas das comunidades deveriam ser
lugares atraentes, onde o povo gosta de ir e se sente bem acolhido,
porque experimenta ali algo da presença de Deus. Como acontece isso
na nossa Paróquia? Pode melhorar? Em que sentido?
Animador: Antes de concluir, vamos marcar nosso próximo encontro,
no mês de outubro (dia, hora, local). Vamos todos anotar...
Animador: Peçamos que Nossa Senhora interceda pela realização das
assembleias do sínodo que começam a acontecer nas paróquias.
Todos: Ave Maria...
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5 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Animador: Para concluir, façamos juntos a oração pelo sínodo arquidiocesano:
Todos:
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 Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
Animador: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: Amém. Assim seja!
(Canta-se o refrão do Hino do sínodo ou um canto mariano à escolha)
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7º Encontro para grupos |

Outubro / 2018

PARÓQUIA: TESTEMUNHA DE ESPERANÇA
DO REINO DE DEUS EM PLENITUDE

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Mesa com toalha, Bíblia aberta, vela e o cartaz do sínodo, imagem do Santo(a) Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade.
Preparar o Hino do sínodo – baixar da Internet (www.arquisp.org.br/sinodo).

1 ACOLHIDA INICIAL

Animador: Bem-vindos todos ao 7º encontro do nosso caminho sinodal
na paróquia. Hoje, refletiremos e rezaremos para que, como comunidade paroquial, sejamos autênticos ouvintes e praticantes da Palavra de
Deus.
Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
(Canta-se juntos o Hino do sínodo arquidiocesano, enquanto se pode
acender a vela do sínodo)

Hino do sínodo arquidiocesano
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.
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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!
Animador: Estamos aqui reunidos mais uma vez para prosseguir o “caminho de comunhão, conversão e renovação missionária”, que é o 1º
sínodo arquidiocesano de São Paulo. Neste mês, já vão acontecendo
as sessões da assembleia do sínodo nas paróquias, com os representantes escolhidos, para a elaboração de propostas das paróquias em
vista da busca daquilo que o sínodo propõe: promover a comunhão, a
conversão e a renovação missionária em toda a Arquidiocese.
Leitor(a) 1: O bom êxito do sínodo depende muito da oração ao Espírito Santo, para que ele oriente e conduza os trabalhos sinodais e os
leve a bons frutos. Rezemos juntos mais uma vez a Oração do sínodo:
2 ORAÇÃO PELO SÍNODO

Todos:
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 Sant’Anna 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, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!
Animador: No final da Oração do sínodo, nós pedimos que “em Cristo, todos tenham vida em abundância”. O próprio Cristo anunciou: “eu vim para
que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância (Jo 10,10). A Igreja
é anunciadora da vida plena e testemunha o Evangelho da esperança na
realização plena das promessas de Deus.
Todos: Somos paróquia, comunidade de comunidades: Caminhamos, “de
esperança em esperança”, e anunciamos o Reino de Deus em plenitude!
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Leitor(a) 2: Disse o Papa Francisco: a Igreja não é uma mera organização social, uma “ONG do bem”, embora ela faça muita coisa boa. A
Igreja não conta apenas com as suas próprias forças, nem apenas com
a lógica dos recursos humanos: ela conta com a luz e a graça sobrenatural de Deus; a Igreja está a serviço da obra de Deus. E isso lhe dá
especial força e motivo de confiança e perseverança.
Todos: Enquanto caminhamos neste mundo entre alegrias, angústias e
esperanças, anunciamos o Reino de Deus em plenitude!
Leitor(a) 2: É missão da Igreja anunciar e testemunhar a grande esperança da redenção plena do homem, a vida eterna e o julgamento de
Deus e a recompensa de Deus para quem acolhe seus caminhos nesta
vida. A esperança cristã está ligada à certeza da fidelidade de Deus às
suas promessas.
Todos: “Não é só para esta vida que depositamos a nossa esperança
em Cristo” (cf. 1Cor 15,19). O Deus da esperança, que enche os nossos
corações de alegria e paz, esteja sempre conosco!
3 ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS

Canto (todos)
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça,
e tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia.
Leitor(a): Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (5, 1-12 a)
“Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentouse. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:
‘Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos
Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bemaventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bemaventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bemaventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de
Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós, quando
vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal
contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande
a vossa recompensa nos céus’”. Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!
63

(Faz-se um momento de silêncio e oração para a interiorização da Palavra)
4 RESSONÂNCIA DA PALAVRA

Animador: Notemos como as bem-aventuranças estão sempre ligadas
a uma promessa de futuro. O Evangelho de Jesus não nos promete o
paraíso na terra, mas nos traz a certeza de que Deus não abandonará
quem lhe é fiel.
Leitor(a) 2: As bem-aventuranças orientam nossa esperança para o
céu, como para a nova terra prometida; ao mesmo tempo, elas traçam
o caminho que devemos percorrer para termos parte no Reino de Deus
em plenitude.
Leitor(a) 1: Nossa Paróquia precisa ser, no ambiente em que ela se
encontra, sinal da esperança cristã. No cuidado das pessoas, especialmente dos pobres, doentes, idosos, podemos ser sinais da grande esperança para elas.
Todos: Somos paróquia, comunidade de comunidades: “De esperança
em esperança”, anunciamos e testemunhamos o Reino de Deus em
plenitude.
Animador: Deus nos promete a vida eterna e a felicidade plena. Esse
é o grande objetivo da nossa existência e o fim último dos nossos atos.
Deus nos chama à sua própria bem-aventurança e nos convida a acolhê-la na fé!
Leitor(a) 1: Isso não significa que desprezamos a vida presente e os
bens deste mundo. Não os desprezamos, mas aprendemos a lhes dar o
justo valor. Nunca devemos preferir os “bens de Deus” e sim, ao “Deus
doador dos bens”... A esperança cristã nos faz amar melhor as pessoas,
a valorizar e respeitar a natureza e toda obra de Deus.
Leitor(a) 2: A esperança cristã nos dá coragem para lutar contra os
males deste mundo, que não terão a última palavra sobre nossa vida e
sobre este mundo, que não foi entregue ao Maligno, mas nos é entregue
para que o orientemos para a glória de Deus. A esperança cristã nos
leva a assumir bem nossas responsabilidades na vida pessoal e social.
Todos: A esperança não decepciona. “O que nós esperamos do Senhor,
conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra” (2Pd 3,13).
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Animador: As bem-aventuranças nos fazem participantes da natureza
divina e da vida eterna. Com elas, entramos na glória de Cristo e na
felicidade da vida da Trindade santíssima!
Todos: Senhor, fazei que todos nós, reunidos pelo vosso amor nesta
comunidade paroquial, possamos irradiar a esperança cristã, que não
decepciona.
Leitor(a) 1: Senhor, que, com vossa graça, sejamos firmes na prática
das obras de misericórdia, socorrendo as necessidades corporais dos
que precisam; consolando os tristes, perdoando as injúrias, tendo paciência com as fraquezas do próximo, corrigindo fraternalmente aos que
erram, dando bom conselho sem soberba e rezando pelos vivos e pelo
fiéis defuntos!
Todos: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia”!
5 PARTILHA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PARA O SÍNODO

Animador: Ao longo deste ano, fizemos sete encontros. À luz da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja, procuramos tomar consciência sobre a vida e a missão da nossa Paróquia. Tantas coisas já
fazemos. Tantas coisas devemos melhorar e tantas coisas devemos
ainda fazer!
Façamos juntos, agora, nossa reflexão sobre as seguintes questões.
Precisamos anotar e levar nossas respostas e reflexões à Comissão
Paroquial do sínodo.
(Alguém é escolhido para anotar... Dá-se um momento para que o grupo
responda a cada uma das perguntas).
1. A nossa Paróquia mostra, por meio de quais iniciativas, que ela é um
sinal de esperança para as pessoas do nosso bairro? Temos a Pastoral
dos Enfermos? A Pastoral Carcerária? Temos obras sociais para ajudar
as pessoas mais necessitadas? Temos algumas formas de envolvimento
na vida do bairro?
2. Que observações e sugestões o grupo tem para que nossa Paróquia
seja um sinal de esperança para o povo desta parte da cidade?
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6 GESTO CONCRETO: O SÍNODO EM NOSSA VIDA E MISSÃO

Animador: Em novembro, lembramos os fiéis defuntos e a festa de Todos os Santos. São duas ocasiões que mexem com o significado maior
da nossa esperança: a nossa participação na ressurreição de Cristo e a
participação na felicidade do céu. Procuremos ajudar outras pessoas a
terem esperança na vida eterna e no poder de Deus.
Leitor(a) 1: Este é o último encontro da etapa preparatória de base na
paróquia do sínodo arquidiocesano de São Paulo. Mas não vamos parar por aqui! Nossos encontros de grupos continuarão! Logo, faremos
a novena de Natal e, em 2019, continuaremos a nos encontrar para
aprofundar tudo o que realizamos neste ano de 2018.
7 ENCERRAMENTO DO ENCONTRO

Animador: Encerremos o nosso encontro pedindo a intercessão da Virgem Maria. Que ela caminhe conosco na estrada da esperança cristã e
no desejo da felicidade que não se acaba.
Todos: Ave Maria...
(Escolhe-se um canto mariano)
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Ajude na manutenção do setor de comunicação
da arquidiocese de São Paulo.
Contribua por meio de depósito bancário:
RADIO 9 DE JULHO
BRADESCO
AG. 3394-4
C/C 53.500-1
JORNAL O SÃO PAULO
BRADESCO
AG. 3394-4
C/C 44.159-7

Oração a São Paulo Apóstolo
Patrono da Arquidiocese de São Paulo
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.

