
SI N O DO E M B RAGA . PT 3

ORAÇÃO AO ESPÍRITO

Divino Espírito, alma da minha alma, Eu Vos adoro.
Iluminai-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me,
ensinai-me o que devo fazer, dai-me as vossas ordens.
Eu prometo submeter-me a tudo que desejardes de mim,
e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça.
Fazei-me somente conhecer a vossa vontade!
Amen.
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Viver em comunhão

ESQUEMA 3

Oração para o Sínodo

 PALAVRA DE DEUS

“Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele 
chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados 
esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o 
soubessem. Pensando que Ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem 
e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, 
voltaram a Jerusalém, à sua procura. Três dias depois, encontraram-no no templo, 
sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.”

Do Evangelho segundo São Lucas [Lc 2, 41-52]02

MEDITAÇÃO SOBRE A PALAVRA

Coloquemo-nos dentro da cena e diante de São José e da Virgem Maria no 
momento em que percebem que Jesus não está com eles. Podemos imaginar 
a dor, medo e confusão que terá invadido os seus corações. No entanto, não 
percebemos que a circunstância da perda de Jesus os tenha dividido, antes os uniu 
profundamente numa busca mútua pelo seu Filho amado. Sem uma palavra, São 
José e a Virgem Maria ensinam-nos que a verdadeira atitude cristã é sempre a união, 
trabalhando “num só coração e numa só alma” até encontrar Jesus.
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PERGUNTAS PARA A PARTILHA 04
Como enfrento os momentos eclesiais mais difíceis? Isolo-me? Procuro encontrar 

culpados? Ou, por outro lado, uno-me aos meus irmãos?

Será que procuro Jesus com tanto ardor como José e Maria? Incluo os meus 
irmãos na minha busca por Ele?

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:

- Ouvi-nos, Senhor

Pelo Papa Francisco, para que o Senhor o confirme na coragem e fidelidade da
sua entrega ao pequeno rebanho de Cristo, e para que nós, por nossa vez,
encontremos no seu testemunho alento em ordem a um sincero desejo de
comunhão e unidade, oremos:

 Pela nossa Arquidiocese, que o Espírito Santo nos ajude a proclamar o hoje o
Evangelho e a construir as nossas comunidades cristãs e famílias sobre o
fundamento firme da oração, da alegria e do amor mútuo, oremos:

Por esta caminhada sinodal, para que seja um tempo de inspiração e oração
profunda em ordem a uma Igreja que seja luz, justiça e a paz para o bem de todo
o mundo, oremos:

Para que as nossas paróquias sejam expressão de um povo eucarístico, que vive
em mútua e generosa entrega de vida, oremos:

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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