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MOMENTO DE ESTUDO E ORAÇÃO 

Refrão Orante: 

Senhor, chamaste-me, aqui estou! 

Chamaste-me, aqui estou! 

Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! 

Chamaste-me, aqui estou! 

 

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

Santo. 

Saudação Inicial 

Animador: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos 

bem-vindos a nossa casa, que também é vossa, 

hoje, para todos nós é um dia todo especial. Nós, 

Comunidade reunida, nos reunimos em oração para 

colocarmo- nos diante de Deus e escutar a sua voz 

que clama em nossos corações à uma vida cada vez 

mais sinodal. Na vida que Deus nos pede, para uma 

caminhada sinodal, há um protagonista maior, o 

Espírito Santo, por isso, rezemos juntos a oração ao 

Espírito Santo para o sínodo: 

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. 

Leitor 2: A ganância é a causa principal da 

injustiça e do sofrimento, em especial da gente 

simples e indefesa. Os ricos exploram os mais 

fracos. O egoísmo, o consumismo, o 

individualismo e uma incontrolável corrida em 

busca do prazer invadem também as nossas casas. 

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! 

Cantando: Hoje o céu se abre 

 



Diocese de Catanduva  
Sínodo 2022/2023 

Av. Palmares, 930 - Vila Bela, Catanduva - SP, 15804-115.  
 

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 4: A causa de todo mal é o pecado. Muitos 

de nós acreditam mais em si mesmos do que em 

Vosso amor e em Vossa palavra. Não procuram e 

não encontram tempo para ouvir Vossa voz. E 

sofrendo pelo vazio em que se encontram, fazem os 

outros sofrer. 

Todos: Senhor de ternura, tende piedade de nós 

e dos que estão perdidos, indiferentes ao vosso 

amor. Perdão, Senhor, misericórdia! 

Cantando: Hoje o céu se abre 

Hoje eu posso ser um novo homem 

Pelo teu poder, renascer 

Hoje eu posso ser um novo homem 

Pelo teu poder, renascer 

Hoje eu posso ser um novo homem 

Pelo teu poder, renascer 

Hoje eu posso ser um novo homem 

Pelo teu poder, renascer 

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. 

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) 

Palavra de Deus (Atos 2, 1- 11, 42- 44) 

 Em pé. 

Leitor 1: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 

estavam todos concordamente no mesmo lugar; E 

de repente veio do céu um som, como de um vento 

veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em 

que estavam assentados. E foram vistas por eles 

línguas repartidas, como que de fogo, as quais 

pousaram sobre cada um deles. E todos foram 

cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 

noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 

concedia que falassem. E em Jerusalém estavam 

habitando judeus, homens religiosos, de todas as 

nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele 
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som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava 

confusa, porque cada um os ouvia falar na sua 

própria língua. E todos pasmavam e se 

maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! 

não são galileus todos esses homens que estão 

falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na 

nossa própria língua em que somos nascidos? 

Partos e medos, elamitas e os que habitam na 

Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Asia, e 

da Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto 

a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como 

prosélitos, Cretenses e árabes, todos nós temos 

ouvido em nossas próprias línguas falar das 

grandezas de Deus. E perseveravam na doutrina 

dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, 

e nas orações. E em toda a alma havia temor, e 

muitas maravilhas e sinais se faziam pelos 

apóstolos. 

E todos os que criam estavam juntos, e tinham 

tudo em  

Palavra do Senhor. 

 

Graças a Deus. 

 

Todos:  

A nós descei, divina luz! 

A nós descei, divina luz! 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! (bis) 

 

 Sentados. 

 

Leitor 2: No caminho sinodal, somos convidados 

para de uma maneira muito prática e ao mesmo 

tempo, profunda e enriquecedora, 

compreendermos o que é o Sínodo, e entendendo- 

o conseguirmos darmos passos cada vez mais 

sinodais. 

Todos: Dai- nos, Senhor, o dom da 

compreensão. 

Leitor 3: Primeiramente, é necessário 

compreender que a sinodalidade está na notas 

identificativas da Igreja Católico, quando 

manifestamos, que a catolicidade significa 

universalidade, ou seja, somos todos nós: de todos 

as nações e culturas membros de um único corpo e 

professamos uma só fé. E quando vivenciamos essa 

universalidade que compreende a nossa natureza de 

batizados somos exortados a sermos sinodais, isto 

é, caminharmos juntos. 

Todos: Dai- nos, Senhor, a graça de sermos 

todos um. 

Leitor 4: A expressão sínodo tem sua origem na 

comunidade primeira, isso significa dizer que ela 

nasce juntamente com as primeiras comunidades 

como podemos contemplar nas reuniões, 

assembleias e concílios realizados pelos primeiros 

apóstolos onde afirmavam: “O Espírito Santo e nós 

decidimos” (At 15, 28). 

Todos: Auxiliai- nos, Senhor, a escutarmos o 

Vosso Espírito. 

Todos:  

A nós descei, divina luz! 

A nós descei, divina luz! 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! (bis) 

 

Leitor 1: A Sinodalidade é o grande ardor do Papa 

Francisco, ao tentar resgatar o Concílio Vaticano II, 

de tal forma que tudo no Papa remete à 

sinodalidade. Na sua exortação apostólica, onde ele 

estabelece seu programa de exercício como Sumo 

Pontífice, trazer a doutrina do senso da fé e da 

universalidade da fé, que estavam abandonadas 

desde o Concílio Vaticano II. 

Todos: Acompanhai- nos, Senhor, para 

seguirmos juntos com o Papa Francisco na 

caminhada sinodal. 

Leitor 2: Na caminhada sinodal existirá três 

sujeitos, ou seja, três grupos de pessoas 

participantes desse processo: os todos (o povo de 

Deus), os muitos (os Bispos), e o um (o Papa). Os 

quais são chamados a realizar a profecia, o 

discernimento e a atuação, que embora, tenham 

suas respectivas funções ainda assim são chamados 
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a manter íntima comunhão a fim de resplandecer a 

unidade própria do corpo místico de Cristo. 

Todos: Fazei- nos, um em Vós, Senhor. 

Leitor 3: Dentro dessa caminhada sinodal haverá 

três lugares que deve acontecer a sinodalidade para 

corresponder a totalidade da Igreja. Primeiramente, 

a Igreja Particular como representatividade de todo 

povo de Deus daquele Diocese, em seguida no 

Colégio dos Bispos onde todos os Bispos, 

representando cada Diocese em comunhão se 

encontram e sínodo. E por fim, com o Papa que é o 

sacramento da unidade dentro da Igreja. Desse 

modo, compreendemos que o processo da 

construção do caminho sinodal se expande a todo o 

povo de Deus em toda a sua hierarquia. 

Todos: Uni- nos, Senhor, na vossa Igreja. 

Todos:  

A nós descei, divina luz! 

A nós descei, divina luz! 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! (bis) 

 

Leitor 4: Nesse sentido, somos chamados a 

estarmos atentos ao primordial aspecto do caminho 

sinodal: a escuta. Neste caminho a ser 

empreendido, Deus pede de cada um de nós um 

coração aberto a voz do Espírito Santo que 

manifestará os caminhos que devem ser trilhados 

pela Igreja do terceiro milênio. E por isso, unidos 

no mesmo Espírito expressar comunhão que é 

construída a partir da escutar, onde escutando 

participamos e manifestado na missão onde todos 

nós somos chamados a assumir. 

Todos: Ajuda- nos, Senhor para sermos 

comunhão, participação e missão. 

Leitor 1: Por fim, 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:  

A nós descei, divina luz! 

A nós descei, divina luz! 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! (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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 


