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MOMENTO DE ESTUDO E ORAÇÃO 

Refrão Orante: 

Onde reina o amor, fraterno amor  

Onde reina o amor, Deus aí está 

Onde reina o amor, fraterno amor  

Onde reina o amor, Deus aí está. 

 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 

Saudação Inicial 

Animador: Amados irmãos e irmãs reunidos em 

Espírito sinodal em nome do Senhor, com grande 

alegria nos alegramos com a presença de cada um 

em nosso meio. Esse momento que iremos 

vivenciar à nível de Igreja Diocesana compõe umas 

riquezas maiores do sínodo enquanto povo de Deus 

que se reúne para escutar a voz de Deus que fala em 

nossos corações e nos impulsiona a viver uma vida 

de comunhão, participação e missão. Para isto, 

peçamos o Espírito Santo, dom de Deus, para bem 

celebrarmos esse momento. 

Todos:  

Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo: 

estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a 

nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. 

Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o 

caminho a seguir, todos juntos. Não permitais 

que a justiça seja lesada por nós pecadores, que 

a ignorância nos desvie do caminho, nem as 

simpatias humanas nos tornem parciais, para 

que sejamos um em vós e nunca nos separemos 

da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que, 

sempre e em toda a parte, agis em comunhão 

com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. 

Amém. 

Ato de Perdão 

Leitor 1: “Se alguém disser: eu amo a Deus e odiar 

o seu irmão é um mentiroso. Porque aquele que não 

ama seu irmão, a quem vê como pode amar a Deus, 

que não vê? E nós temos de Deus este 

mandamento: que aquele que ama a Deus ame 

também seu irmão.” (1Jo 4, 20-21). 

Cantando: “Eu canto a alegria, Senhor, De ser 

perdoado no amor”. (2x) 

(Sentados) 

Animador: Senhor, muitas vezes os nossos 

caminhos não são os Vossos e nossa vida não é 

aquela que de nós esperais. Porque sabemos que a 

Vossa misericórdia esquece e perdoa, vimos 

entregar-Vos nosso pedido: queremos um lugar no 

Vosso perdão infinito. 

Todos: Senhor da verdade, tende piedade de nós 

e de todos os que caem nas ciladas da ilusão. 

Perdão, Senhor, misericórdia! 

Cantando: Hoje o céu se abre 

Hoje o céu se abre pra derramar 

Sobre os corações toda a graça do pai 

Eu também quero me derramar 

De todo o meu coração nos braços do pai 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 

Tocar meu ser, fluir em mim 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 

Tocar meu ser, fluir em mim 

Leitor 3: Como filhas e filhos Vossos, deveríamos 

ser irmãos e irmãs. Mas, o orgulho, a competição, 

a vingança, o ciúme geram divisões que alimentam 

a violência e destroem vidas. Não há paz. Não há 

segurança. 

Todos: Senhor da Vida, tende piedade de nós e 

de todos os que não respeitam a vida. Perdão, 

Senhor, misericórdia! 

Leitor 5: Também nós, a Vossa Igreja, nem sempre 

somos o que deveríamos ser. Nem sempre vivemos 

a verdade do Evangelho nem o anunciamos com 

fervor pela palavra e pelo testemunho de vida. 

Quantas vezes deixamos de cumprir nossos deveres 

decorrentes do Batismo, colocando o interesse 

pessoal acima do comunitário e não vos 

reconhecendo e acolhendo na pessoa do próximo. 
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Todos: Senhor de Bondade, tende piedade de 

nós e de toda a Vossa Igreja. Perdão Senhor, 

misericórdia! 

Cantando: Senhor que vieste salvar 

Senhor que viestes salvar 

Os corações arrependidos 

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade 

 

Ó, Cristo que viestes chamar 

Os pecadores humilhados, piedade 

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade 

 

Senhor que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade 

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade 

 

(Em silêncio, entreguemos ao Coração de Jesus 

nossas fraquezas e, individualmente, peçamos 

perdão.) 

Animador: Por todos os nossos pecados pessoais e 

comunitários, cometidos por pensamentos, 

palavras, atos e omissões, e pelos pecados do 

mundo inteiro, nós Vos pedimos perdão. 

Cantando: “Eu canto a alegria, Senhor, De ser 

perdoado no amor” (2x) 

Ato de Adoração 

 Com o Santíssimo Sacramento todos ficam 

em pé. 

 

Todos: “Meu Deus, eu creio, adoro, espero e 

amo-Vos; peço-Vos perdão pelos que não creem, 

não adoram, não esperam e não Vos amam”. 

Animador: Bendito seja o Teu Evangelho, Senhor! 

Ele é a Tua vida. É Tua Palavra, que não admite 

dúvidas: “Tomai e comei, isto é o meu Corpo. 

“Assim, eu posso a cada dia, presenciar o Teu 

milagre, e Tua presença eucarística, a cada dia, 

ilumina minha vida. 

 

Todos: “Meu Deus, eu creio...” 

 

Leitor 1: Diante dessa migalha divina, eu adoro a 

Tua presença, Senhor. Bendigo a Tua sabedoria 

que encontrou esse meio de me dar o Teu Corpo e 

o Teu Sangue como alimento nessa viagem para a 

eternidade, alimento e força para a minha alma. 

 

Todos: “Meu Deus, eu creio...” 

 

Leitor 2: Eu bendigo, Senhor, o Teu sacrifício e 

quero apenas dizer que o Teu sofrimento naquela 

última noite que passaste aqui na terra não ficou 

esquecido, e que toda aquela escuridão e angústia 

vem sendo a luz dos meus dias. 

 

Todos: “Meu Deus, eu creio...” 

 

Leitor 3: Eu agradeço, Senhor, a Tua presença em 

mim, que tudo transforma. E contigo estarei 

sempre, oferecendo o louvor da minha humanidade 

à glória infinita de nosso Deus e Pai. 

 

Canto: Tão sublime 

 

1. Tão sublime sacramento 

Adoremos neste altar 

Pois o Antigo Testamento 

Deu ao Novo seu lugar 

Venha a fé, por suplemento 

Os sentidos completar 

 

2. Ao eterno Pai cantemos 

E a Jesus, o Salvador 

Ao Espírito exaltemos 

Na Trindade eterno amor 

Ao Deus uno e trino demos 

A alegria do louvor 

Amém! Amém! 
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Anim.: Senhor nosso Jesus Cristo, nós Vos 

adoramos e Vos bendizemos. 

 

Todos: Porque, pela Vossa Santa Cruz, remistes 

o mundo. 

 

Palavra de Deus (Lucas 24, 13-35) 

 Em pé. 

Leitor 1: Naquele mesmo dia, dois deles estavam 

indo para um povoado chamado Emaús, a onze 

quilômetros de Jerusalém. No caminho, 

conversavam a respeito de tudo o que havia 

acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o 

próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar 

com eles; mas os olhos deles foram impedidos de 

reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que 

vocês estão discutindo enquanto caminham?"  

Eles pararam, com os rostos entristecidos. 

Um deles, chamado Cléofas, perguntou-lhe: 

"Você é o único visitante em Jerusalém que não 

sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? " 

"Que coisas? ", perguntou ele. "O que aconteceu 

com Jesus de Nazaré", responderam eles. "Ele era 

um profeta, poderoso em palavras e em obras 

diante de Deus e de todo o povo. 

Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades 

o entregaram para ser condenado à morte, e o 

crucificaram; e nós esperávamos que era ele que 

ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia 

desde que tudo isso aconteceu.  

Leitor 2: Algumas das mulheres entre nós nos 

deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo 

ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram 

e nos contaram que tinham tido uma visão de 

anjos, que disseram que ele está vivo. 

Alguns dos nossos companheiros foram ao 

sepulcro e encontraram tudo exatamente como as 

mulheres tinham dito, mas não o viram". Ele lhes 

disse: "Como vocês custam a entender e como 

demoram a crer em tudo o que os profetas falaram! 

Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar 

                                                           
1 PEREIRA, Mons. José Maria. Homília do III Domingo da 
Páscoa- Ano A.  

na sua glória? " E começando por Moisés e todos 

os profetas, explicou-lhes o que constava a 

respeito dele em todas as Escrituras. 

Ao se aproximarem do povoado para o qual 

estavam indo, Jesus fez como quem ia mais 

adiante. 

Mas eles insistiram muito com ele: "Fique 

conosco, pois a noite já vem; o dia já está quase 

findando". Então, ele entrou para ficar com eles. 

Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu 

graças, partiu-o e o deu a eles. 

Então os olhos deles foram abertos e o 

reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 

Todos: Perguntaram-se um ao outro: "Não 

estavam ardendo os nossos corações dentro de 

nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos 

expunha as Escrituras?"  

Leitor 3: Levantaram-se e voltaram 

imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram 

os Onze e os que estavam com eles reunidos, que 

diziam: "É verdade! O Senhor ressuscitou e 

apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que 

tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora 

reconhecido por eles quando partia o pão. 

Palavra da Salvação 

 

Glória a vós, Senhor. 

 

Todos:  

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. 

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. (bis) 

 

 Sentados. 

 

Leitor 4: O Texto do Evangelho1 refere-se à 

célebre narração dos discípulos de Emaús. Conta 

que dois seguidores de Cristo os quais, no dia 

depois do sábado, isto é, o terceiro após a sua 

morte, tristes e abatidos deixaram Jerusalém e 

dirigiam-se para uma aldeia pouco distante 

chamada Emaús. Ao longo do caminho aproximou-
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se deles Cristo Ressuscitado, mas eles não O 

reconheceram. Vendo-os aflitos, Jesus explicou, 

com base nas Escrituras, que o Messias tinha que 

sofrer e morrer para alcançar a sua Glória. Depois, 

entrou com eles em casa, sentou-se à mesa, 

abençoou o pão e partiu-o, e nesse momento 

reconheceram-no, mas ele desapareceu, deixando-

os cheios de admiração diante daquele Pão partido, 

novo sinal da sua Presença. Imediatamente os dois 

voltaram para Jerusalém e contaram o que tinha 

acontecido aos outros discípulos. 

Todos: Dai- nos, Senhor, o dom de vos 

encontrar. 

Leitor 5: Ao longo da conversa com Jesus os 

discípulos passam da tristeza à alegria, recuperam 

a esperança e com isso o afã de comunicar a alegria 

que há nos seus corações, tornando-se deste modo 

anunciadores e testemunhas de Cristo 

Ressuscitado. Este episódio mostra as 

consequências que Jesus Ressuscitado realiza nos 

dois discípulos: conversão do desespero em 

esperança; conversão da tristeza em alegria; e 

também conversão à vida comunitária. Às vezes, 

quando se fala de conversão, pensa-se unicamente 

no seu aspecto cansativo, de desapego e renúncia. 

Ao contrário, a conversão cristã é também e 

sobretudo fonte de alegria, de esperança e de amor. 

Ela é sempre obra de Cristo Ressuscitado, Senhor 

da vida, que nos obteve esta graça por meio da sua 

Paixão e no-la comunica em virtude da sua 

Ressurreição. 

Todos: Fortalecei, Senhor, o nosso caminho 

sinodal para que em vós, seja transformada toda 

tristeza em alegria e todo desespero em 

esperança. 

Leitor 1: Jesus caminha junto daqueles dois 

homens que perderam quase toda a esperança, de 

modo que a vida começa a parecer-lhes sem 

sentido. Compreende a sua dor, penetra nos seus 

corações, comunica-lhes algo da vida que nele 

habita. “Quando, ao chegar àquela aldeia, Jesus faz 

menção de seguir o caminho; porém os discípulos 

insistiram com Jesus para que Ele ficasse com eles. 

Reconhecem-no depois ao partir o pão: O Senhor, 

exclamam, esteve conosco! Então disseram um 

para o outro: “Não estava ardendo o nosso coração 

quando Ele nos falava e nos explicava as 

Escrituras? (Lc 24,32). Cada cristão deve tornar 

Cristo presente entre os homens; deve viver de tal 

maneira que todos com quem tem contato sintam o 

bom odor de Cristo (2 Cor 24,32); o bom odor de 

Cristo deve atuar de forma que, através das ações 

do discípulo, se possa descobrir o rosto do Mestre” 

(Cristo que passa, nº 105). 

Todos: No caminho sinodal, dai- nos, Senhor a 

graça de sermos extensão da tua presença no 

mundo e na vida de todos os nossos irmãos e 

irmãs. 

Todos:  

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. 

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. (bis) 

 

Leitor 2: A presença e a palavra do Mestre 

recuperam estes discípulos desanimados, e 

acendem neles uma esperança nova e definitiva: 

“Iam os dois discípulos para Emaús. O seu caminho 

era normal, como o de tantas outras pessoas que 

passavam por aquelas estradas. E aí, com 

naturalidade, aparece-lhes Jesus e vai com eles, 

com uma conversa que diminui a fadiga. 

Todos: Ficai sempre conosco, Senhor. 

Leitor 3: Depois da escuta da Palavra e o partir o 

Pão, os discípulos de Emaús sentem agora a 

urgência de voltar a Jerusalém! Partem logo para 

anunciar a descoberta aos irmãos e, junto com eles, 

proclamam a fé: “O Senhor Ressuscitou!” É o 

impulso à Missão. Os dois discípulos sentem a 

necessidade de regressar a Jerusalém e contar a 

extraordinária experiência que viveram: o encontro 

com o Senhor Ressuscitado. Há um grande esforço 

que deve ser realizado para que cada cristão se 

transforme em testemunha, pronta a anunciar com 

vigor e com alegria o acontecimento da Morte e da 

Ressurreição de Cristo. 
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Todos: No caminho sinodal, somos chamados a 

abrir o nosso coração para Deus que fala através 

do seu Espírito em nosso coração. Abri, Senhor, 

o ser para escutar- vos cada vez melhor. 

Leitor 4: A verdade é que, sem a Eucaristia, sem a 

Palavra, os outros nos cansam, nos assustam. Com 

a Palavra e com o partir o Pão, reconhecemos que 

Cristo está no próximo. Reconhecemos que Cristo 

está do nosso lado e a presença dele é capaz de nos 

reanimar. Quando Jesus Cristo saiu, os discípulos 

levantaram-se e foram correndo contar a boa nova 

para os outros discípulos!  São João Paulo II disse: 

“Os discípulos de Emaús, repletos de esperança e 

de alegria por terem reconhecido o Senhor “na 

fração do pão”, regressaram a Jerusalém sem 

hesitações para narrar aos irmãos aquilo que 

acontecera ao longo do caminho”. (33-35) Todos 

nós somos convidados a dar testemunho da 

Ressurreição de Cristo pela Eucaristia que 

comungamos. Essa é a missão e o compromisso 

que temos por ser Igreja e tomarmos parte da mesa 

do Senhor. Missa, que significa missão, é o envio 

do batizado, pela Igreja, a proclamar que Cristo 

vive e reina. 

Todos: Ajudai- nos a compreender, Senhor, que 

participando da vossa mesa somos chamados 

assim como os discípulos a missão. 

Todos:  

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. 

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. (bis) 

 

Leitor 5: Os discípulos de Emaús tem muito a nos 

ensinar na nossa caminhada sinodal. No caminho, 

os discípulos sentem o coração sendo 

transformado, no caminho eles sentem a sua vida 

sendo transformada. O caminho que foi percorrido 

preciso, primeiramente que eles estivessem juntos, 

a comunidade que caminha junta. Em seguida, que 

escutassem a voz de Jesus que fala aos corações 

que transforma, indicam e restaura e por fim, e 

reconhecimento de Jesus chama- os para a missão. 

Assim, queridos irmãos todos nós somos chamados 

hoje para como os discípulos de Emaús 

empreendermos o nosso caminho sinodal como 

Igreja Diocesana na certeza de que caminhando 

juntos, com o coração aberto para escutar a voz do 

Mestre, somos impelidos para anunciá- lo.  

Todos: Ajuda- nos, Senhor para sermos 

comunhão, participação e missão. 

Leitor 1: Portanto, estamos nos preparando como 

Diocese para vivermos a fase Diocesana do Sínodo 

2022/2023, é preciso que haja em cada um de nós 

um espírito devoto e atento as ações de Deus, pois 

de cada Diocese sairá uma riqueza de conteúdos 

que se somará às de todo Brasil e depois, do mundo 

todo. Os caminhos que a Igreja irá percorrer 

dependerá de cada um nós. 

Todos: Faz de nós, Senhor, instrumentos da tua 

Igreja. 

Todos:  

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. 

Ó luz do senhor que vem sobre a terra 

inunda meu ser permanece em nós. (bis) 

 

Ato de fé 

  Se o Santíssimo Sacramento estiver exposto, 

todos se ajoelham. 

Leitor 1: “Em verdade, em verdade vos digo, que 

quem ouve a minha Palavra, e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna e não incorre na 

condenação, mas passou da morte para a vida.” (Jo. 

5, 24). 

Todos (cantando): A tua Palavra é sinal de 

interesse por nós. 

Leitor 2: Amo, Senhor, a vida que me dás. Que a 

Tua mão me ofereça a luz do sol ou a treva da noite; 

que semeie flores ou espinhos ao longo dos meus 

passos, tudo será dádiva do Teu amor, que eu devo 

transformar em prova de reconhecimento. Em tudo 

terei que ver sempre a Tua mão que abençoa. 
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Ensina-me a viver com aquela santidade que 

puseste em Tua vida terrena. 

Todos (cantando): “Eu vim para que todos 

tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente. 

Leitor 3: O Teu gesto não perguntou ao apóstolo 

se ele Te queria seguir. Disseste apenas: “Vem, e 

segue-me!” 

É também o que me dizes, e vontade para isso não 

me falta. Mas sei que não posso confiar 

inteiramente nessa vontade. Falta-me coragem! 

Mas, sei que és também misericordioso, para não 

exigir mais do que eu Te possa oferecer. 

Todos: (cantando) 

Leitor 4: Eu te agradeço, Senhor, porque me 

fizeste conhecer o caminho que devo seguir. Sei 

qual rumo que devo tomar. Posso dar os meus 

passos com segurança e firmeza, porque és o 

caminho que não engana, mas leva à vida eterna. 

“Quem me segue, não caminha nas trevas.” Esta a 

garantia que me deste. 

Todos: (cantando) 

Leitor 5: Senhor, eu Te peço: livra-me do meu 

orgulho, da minha vaidade e autossuficiência; 

livra-me dos caprichos mesquinhos e então serei 

livre para desejar a Tua presença em minha vida, 

para Te pertencer e para deixar que a Tua vontade 

me dirija. 

Todos: (cantando) 

Leitor 1: Quero ver-te, Senhor, em tudo e em todos 

 Quero ver-Te, Senhor, como Te viram Teus 

discípulos: cabelo desalinhado pelo vento, rosto 

gotejando suor, túnica surrada na poeira dos 

caminhos, pés cansados e sangrando e ensinando 

uma doutrina de fogo, que destrói o que o Pai não 

semeou. Quero Tua humildade e pobreza, Tua 

inocência e brandura, Tua caridade e dedicação: 

quero a alegria e a paz que Tua palavra veio me 

trazer. 

Todos: (cantando) 

Preces 

 Em pé. 

Animador: Após ouvirmos o que Deus tem a nos 

dizer em seu perdão, em sua Palavra e em seus 

ensinamentos. Elevemos a Deus nossas preces. 

Leitor 2: Pelo nosso encontro de oração e estudo, 

para que todos aqueles que aqui estão sintam- se 

chamados a reafirmar mais uma vez a sua vocação. 

Oremos.  

R: Ouvi-nos, Senhor. 

Leitor 3: Pelo nosso bispo Valdir, por nosso pároco 

(e ou administrador, e nosso vigário paroquial), por 

todos nós povo de Deus que inicia sua caminhada 

sinodal. Oremos. 

Leitor 4: Pelos consagrados, religiosos, 

seminaristas e missionários para que manifestando 

na Igreja, pelo Espírito Santo, a beleza dos diversos 

carismas, sejam para o mundo de hoje Sal e Luz. 

Oremos.  

Leitor 5: Pelas famílias, verdadeiros “santuários da 

vida”, para que vivam fiéis no amor e, pela oração, 

sejam terreno fecundo onde nasçam vocações 

santas. Oremos. 

Ato de Consagração à Maria 

Animador: Confiemos com generosidade e amor 

filial, à nossa Mãe Maria Santíssima, todo esse 

caminho que iremos percorrer para que ela junto de 

Deus interceda por nós, conseguindo para cada um 

de nós bênçãos abundantes e fidelidade constante. 

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,  

esses Vossos olhos misericordiosos  

a nós volvei.  
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E, depois deste desterro,  

nos mostrai Jesus, bendito fruto  

do Vosso ventre.  

Ó clemente, ó piedosa,  

ó doce Virgem Maria.  

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  

para que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. 

 

Animador: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  

Para que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. Amém. 

 

Animador: Ainda rezemos: 

Todos: Pai- Nosso e Glória. 

 

Benção Final 

 Se houver presbítero este pronuncia a benção 

sobre o povo, estando o Santíssimo 

Sacramento exposto, ele abençoa o povo com 

o Santíssimo Sacramento, caso não houver: 

 

Animador: O Senhor nos abençoe, nos livre de 

todo mal e nos conduza à vida eterna. 

Todos: Amém. 

Bendigamos ao Senhor.  

Todos: Demos graças à Deus 


