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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO

Vem, Espírito Santo,
Espírito que nos habita e nos faz filhos e filhas amados do Pai.
Vem, Espírito Santo,
Espírito que nos faz identificados e unidos com Jesus, nosso irmão.
Vem, Espírito Santo,
Espírito que anima a Igreja e nos faz irmãos e irmãs.
Vem, Espírito Santo,
Espírito que nos guia, ilumina, entusiasma, alegra e consola.
Vem, Espírito Santo,
Espírito que nos envia como discípulos e missionários.
Vem Espírito Santo,
Espírito que nos faz Igreja em caminho.
Vem, Espírito santo,
Concede-nos hoje a graça de participar com entusiasmo
neste caminho sinodal ao qual chamas a tua Igreja.
Ámen.
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O Entusiasmo da participação

ESQUEMA 2

Oração para o Sínodo

 PALAVRA DE DEUS

Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. 
Seguia-O numerosa multidão, por ver os milagres que Ele realizava nos doentes. Jesus 
subiu a um monte e sentou-Se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa 
dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, 
Jesus disse a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?». Dizia isto 
para o experimentar, pois Ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-Lhe Filipe: «Duzentos 
denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um». Disse-Lhe um dos 
discípulos, André, irmão de Simão Pedro: «Está aqui um rapazito que tem cinco pães de 
cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente?». Jesus respondeu: «Mandai-os sentar». 
Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil. 
Então, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o 
mesmo com os peixes; e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse 
aos discípulos: «Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca». Recolheram-
nos e encheram doze cestos com os bocados dos cinco pães de cevada que sobraram aos que 
tinham comido.
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MEDITAÇÃO SOBRE A PALAVRA

PERGUNTAS PARA A PARTILHA 

O milagre da multiplicação dos pães, com profundas ressonâncias eucarísticas, é um 
convite a considerarmos aquilo que cada um de nós pode dar a favor dos outros. São muitas 
as personagens que surgem neste episódio, mas a mais decisiva, sem a qual o milagre não 
aconteceria, nem sequer sabemos o seu nome: é aquele rapazinho, que deu o pouco que 
tinha. A partir desta sua oferta, todos se alimentaram. Jesus acolhe a bondade de cada 
um, a generosidade do coração, o desejo de servir. Através das suas mãos, a nossa oferta 
multiplica-se e alimenta as multidões.
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Aquilo que tenho para dar às vezes parece pouco. Mas o pouco, se é generoso, 
nas mãos de Jesus, torna-se muito abundante. O que reconheço como talentos e 

dons pessoais que posso trazer para este Sínodo?

No meu contexto pessoal, comunitário, apostólico, qual poderia ser a minha 
participação ou da minha comunidade? Onde me sinto (nos sentimos) mais 

chamados a sair de mim e dos próprios ambientes?

Questão A

Questão B

ORAÇÃO UNIVERSAL
Presidente: : Irmãos e irmãs, elevemos com fé as nossas preces a Deus Pai, que escuta 
atentamente nossa oração, rezando com confiança:

- Faz-nos participantes do caminho da tua Igreja.

Pelo Papa Francisco, para que sinta sempre o apoio da nossa oração e o Senhor o ilumine
com a sua graça, o conforte nas suas intenções e continue a ser para nós modelo da 
Alegria do Evangelho, oremos:

Pela nossa Arquidiocese de Braga, para que cresça sempre na unidade e na caridade. E 
para que em todos, sacerdotes, religiosos, consagrados e leigos, habite sempre o desejo do 
bem maior e compromisso com a missão, oremos:

Por esta caminhada sinodal, para que o Espírito nos guie e acompanhe na consciência de
que somos Povos de Deus em caminho, testemunhas do seu amor e da sua presença no
mundo, oremos:

Pelas nossas paróquias, para que sejam lugares de celebração viva e autêntica da fé, de
alegria no serviço da missão, e generosa dedicação aos mais pobres e frágeis, oremos:

Podemos agora partilhar em voz alta as intenções que temos no coração.
- Faz-nos participantes do caminho da tua Igreja.

Presidente: Acolhe, Pai de bondade, as nossas orações que te fazemos com fé, através de Nosso
Senhor Jesus Cristo, que vive contigo, na unidade do Espírito Santo.
R:Amen.
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ORAÇÃO PELO SÍNODO

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

Só a Vós temos por Guia: 
vinde a nós, ficai connosco, 
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir 
e como caminhar juntos até à meta.
 
Nós somos débeis e pecadores: 
não permitais que sejamos causadores da desordem; 
que a ignorância não nos desvie do caminho, 
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais
. 
Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna, 
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. 

Nós vo-lo pedimos 
a Vós, que agis sempre em toda a parte, 
em comunhão com o Pai e o Filho, 
pelos séculos dos séculos. Amen.
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