
 
 

SUGESTÃO DE PROPOSTA PARA MOMENTO ORANTE  
 

Momento Orante: Preparar o ambiente com o Círio Pascal, a Imagem do/a Padroeiro/a e a Palavra 

de Deus em destaque. 

 

Oração Inicial:  
Iniciemos com a Oração Adsumus Sancte Spiritus, cujo significado original em latim é: “Estamos diante de ti, 

Espírito Santo”, e que tem sido historicamente usado em Concílios, Sínodos e outras reuniões da Igreja, por 

centenas de anos, sendo atribuído a Santo Isidoro de Sevilha. Enquanto somos chamados a abraçar este 

caminho sinodal do Sínodo 2021-2023, esta oração convida o Espírito Santo a trabalhar em nós para que 

possamos ser uma comunidade e um povo de graça. 

 
Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso Nome. 

Nosso defensor, Vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso coração. 

Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. 

Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão! 

Não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. 

Senhor que dais a vida, em Vós, a unidade, convosco, a verdade e a justiça; 

em marcha até à vida sem ocaso: nós vos suplicamos. 

Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar, com Jesus, ao Pai: nós vos 

adoramos, agora e sempre. Amém. 

 

(Finalizar com oraçãoes espontâneas e/ou refrão meditativo)  

 

Acolhida do Pároco 

 

Introdução ao tema 

 

Animador/a: Estamos vivendo um momento especial da Graça de Deus na nossa Igreja, que é a 

realização do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco para o ano de 2023. A palavra 

Sínodo significa “Caminhar Juntos”, ou seja, realizar de modo coletivo, comunitário, como Povo de 

Deus um caminho com Jesus. Acompanhemos atentamente a passagem do encontro dos discípulos de 

Emaús com Jesus Ressuscitado. 

 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS: Lc 24, 13-34 

 

Leitor/a 1: Os dois discípulos estavam andando tristemente, na direção da sua aldeia, em Emaús, no 

primeiro dia da semana, logo após a morte de Jesus. Eles estavam “fugindo” de Jerusalém, onde tudo 

havia acontecido. Jesus, ressuscitado, começa a andar com eles, mas eles não o reconhecem. Essa 

caminhada vai oferecendo a oportunidade deles poderem partilhar o motivo de sua tristeza. Eles 

falam e Jesus os escuta. Então, Jesus começa a explicar as Escrituras, aquecendo os seus corações, 

oferecendo a eles uma alegria nova. Quando chegam em Emaús, eles acolhem aquele “desconhecido” 

em sua casa. No partir do pão, os olhos se abrem e eles reconhecem Jesus, que desaparece aos olhos 

deles. Então, voltam a Jerusalém correndo para dar a Boa Notícia à comunidade dos discípulos. 

 

Leitor/a 2: O texto de Emaús oferece para nós o modelo do caminho sinodal que a Igreja começa a 

viver desde agora. É o ‘caminhar juntos’ que queremos fazer, como Paróquia e Diocese, participando 

com alegria desse processo em que todos nós iremos crescer no caminho com Jesus e como Igreja. 

 

 



Leitor/a 1: A Igreja Católica, desde o final do Concílio Vaticano II já realizou inúmeros Sínodos dos 

Bispos, sempre ajudando o Papa a refletir e decidir sobre temas importantes na vida da Igreja.  

 

Leitor/a 2: O Papa Francisco, ao convocar este Sínodo, deseja que a caminhada envolva toda a Igreja 

do mundo inteiro, num processo de participação de todos, uma vez que a realidade da sinodalidade 

está presente em todas nossas estruturas eclesiais, desde a menor comunidade, da menor Paróquia do 

mundo, até as estruturas centrais da Igreja, na Cúria Romana. 

 

Leitor/a 1: Vejam como a passagem de Emaús é a síntese de todo o caminho sinodal: somos esses 

discípulos e estamos a caminho, com nossas dores, medos e tribulações. Mas Jesus não nos deixa 

sozinhos: na Palavra proclamada, meditada, rezada e vivida (a Leitura Orante), nosso coração vai se 

aquecendo. Na vida eclesial, a acolhida faz com que Jesus mesmo permaneça conosco no irmão que 

caminham a nosso lado. A Eucaristia celebrada nos abre os olhos e podemos, então, ver Jesus 

conosco. A partir de todo esse processo, voltamos para nossa Jerusalém, nosso mundo, onde 

evangelizar consiste em proclamar a Boa Nova: Jesus está vivo e caminha conosco! 

 

Animador/a: É isso que viemos fazer aqui: caminhar juntos e ter Jesus caminhando conosco, 

aquecendo o coração da sua Igreja, do seu povo a caminho. Vamos nos consagrar à Maria. Cantemos. 

(Canto Mariano à escolha)  

 

Assessoria 

Apresenta, de modo sintético, em torno de 40 minutos, toda a proposta do Sínodo e os passos a serem 

dados, de modo que fique bem clara a proposta. (Pode-se utilizar os slides de apoio sugeridos pela 

equipe diocesana. Disponível no site para download)  

 

Motivação para os grupos 

 

Animador/a: Iremos, agora, distribuir o “Roteiro de perguntas” (impressas ou por link) e, a partir 

daqui, nos organizaremos, nos dividindo em pequenos grupos ou, caso desejarem, de forma 

individual, para debater e responder as perguntas que estão sendo feitas a nós. É muito importante a 

participação da paróquia como um todo, para podermos oferecer ao Papa o melhor de nós e ele possa 

ter uma noção exata da nossa realidade como Igreja. Todos devem expressar-se com liberdade seu 

ponto de vista. No caso das respostas em grupo, deve-se escolher um (a) secretário (a) para anotar as 

respostas coletivas.  

 

Distribuição dos Roteiros com as Perguntas  

  

Roteiro de Perguntas – Fase Diocesana / Disponível para Download ou através de link que 

poderá ser copiado no site www.diocesedesetelagoas.com.br  

 

Considerações Finais para as Equipes Paroquiais  

 

Sugere-se que os participantes entreguem as respostas posteriormente, para que este momento não se 

estenda muito. Mas deixamos a dinâmica a critério do padre.  Deve-se então, divulgar e estabelecer 

local (is) e data final de entrega dos questionários com as respostas. É muito importante que todas as 

respostas sejam consideradas e valorizadas.  

A síntese será feita posteriormente, em até 5 (cinco) laudas, pela equipe composta pelos delegados 

paroquiais e entregue, pelo e-mail comissaosinododiocese7l@gmail.com a/c da “Comissão 

Diocesana para o Sínodo 2021/2023” – Indentificando no assunto: Nome e Local da Paróquia.  

 

Bênção Final e de Envio 

 

Preparar um canto final apropriado 

http://www.diocesedesetelagoas.com.br/
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