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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO

CÂNTICO

INTRODUÇÃO

Vem a nós, Espírito Santo de Deus:
Tu que tudo animas e transformas,
limpa a nossa mente para escutar a tua palavra,
abre o nosso coração para acolher o teu apelo,
agiliza os nossos pés para caminhar juntos,
abre as nossas mãos para dar a vida.
Fica connosco, Senhor,
como luz, força e paz. Amém

Um rio

Existe um poço / No meio do deserto
O povo passa perto / Da sede a reclamar.

Eu quero um rio de água viva!
Eu quero um sopro de esperança.
Minha alma segue e não se cansa de caminhar. (bis)

Se tu soubesses / Quem pode dar-te a vida
Seria dissolvida / A mágoa mais cruel. Eu quero…

Jesus é vida / Vencendo toda morte
Mudando a nossa sorte / Livrando-nos do mal. Eu quero…

Irmãos: respondendo ao apelo do Papa Francisco a construir uma Igreja de comunhão, 
participação  e missão, estamos reunidos para pensar juntos e caminhar juntos, oferecendo 
cada um o dom de si segundo a sua vocação e ministério. A participação criativa e 
responsável é uma exigência da fé que nos  une em comunidade. Pedimos ao Espírito que 
nos dê sabedoria de coração e ilumine a nossa mente para  fazermos em tudo o que mais 
agrada a Deus e promove o bem da humanidade.
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Todos somos chamados a participar

ESQUEMA 1

Oração para o Sínodo
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MEDITAÇÃO SOBRE A PALAVRA

REFRÃO

 PALAVRA DE DEUS

A água que brota de baixo do altar do Templo simboliza o dom da fé, pessoal e  
comunitária. Por onde esta água passa brota vida, cura, restauração e abundância. Como 
Ezequiel, também nós receamos entrar nestas águas e avançar para a corrente  mais 
profunda, temendo que o Espírito do Senhor nos exija algo maior e mais  comprometido 
na construção de uma Igreja sinodal e samaritana. Como cristãos, não  podemos ficar de 
fora a ver o que acontece. Jesus Cristo desafia-nos a mergulhar nas águas  do Templo, a 
participar ativamente na construção dessa corrente de bênçãos e vida em  abundância que a 
Igreja está chamada a anunciar e testemunhar.

 Jesus disse: «Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede: a água que 
eu lhe der, há de  tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna» (Jo 4,14).

Eu quero um rio de água viva!
Eu quero um sopro de esperança.
Minha alma segue e não se cansade caminhar. (bis)

[O Senhor Deus] conduziu-me para a entrada do templo, e eis que saía água da sua  parte 
subterrânea, em direção ao oriente, porque o templo estava voltado para oriente. A  água 
brotava da parte de baixo do lado direito do templo, a sul do altar.Fez-me sair pelo  pórtico 
setentrional e contornar o templo por fora, até ao pórtico exterior oriental; vi rebentar a 
água do lado direito. O homem avançou para oriente com o cordel que tinha na  mão, e 
mediu mil côvados; depois fez-me atravessar a água; ela chegava-me até aos  tornozelos. 
Mediu ainda mil côvados e fez-me atravessar a água; ela chegava-me aos  joelhos. Mediu 
ainda mil côvados e fez-me atravessar a água; chegava-me aos quadris.  Mediu ainda mil 
côvados; era uma torrente que eu não conseguia atravessar, porque a água  era tão profunda 
que era necessário nadar. Efetivamente, era uma torrente que não se  podia atravessar. 

E Ele disse-me: «Viste, filho de homem?» E levou-me até à beira da torrente. Quando  aí 
cheguei, eis que havia à beira da torrente grande quantidade de árvores, em cada uma 
das  margens. Ele disse-me: «Esta água corre para o território oriental, desce para a 
Arabá e  dirige-se para o mar; quando chegar ao mar, as suas águas tornar-se-ão salubres. 
Por onde  quer que a torrente passar, todo o ser vivo que se move viverá. O peixe será 
muito  abundante, porque aonde quer que esta água chegar, tornar-se-á salubre; e a vida  
desenvolver-se-á por toda a parte aonde ela chegar. 

Haverá pescadores nas suas margens; desde En-Guédi até En-Eglaim serão lançadas  redes; 
haverá peixes da mesma espécie que os peixes do mar Grande, e em grande número.  Mas 
os seus pântanos e charcos não serão saneados; serão abandonados ao sal. Ao longo  da 
torrente, nas suas margens, crescerá toda a sorte de árvores frutíferas, cuja folhagem não  
murchará e cujos frutos nunca cessam: produzirão todos os meses frutos novos, porque  esta 
água vem do Santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas, de remédio.»

EZEQUIEL 47,1-12
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ORAÇÃO PELO SÍNODO

ORAÇÃO UNIVERSAL

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.

Presidente: Pedimos a Deus nosso Pai, que realize na Igreja universal a visão de Ezequiel, 
de uma comunidade crente que caminha junta na comunhão da fé, na participação 
sinodal e na missão de anunciar a todos o Evangelho de Jesus, dizendo: 

- Ouvi-nos, Senhor!

1. Pelo Papa Francisco:
Que Deus Pai lhe dê sempre o seu Espírito de luz e verdade, para conduzir a Igreja em 
fidelidade ao mandato de Jesus, oremos:

2. Pela nossa Arquidiocese:
Que os nossos bispos e todos os seus colaboradores realizem o seu ministério com 
docilidade à Palavra de Deus, oremos:

3. Pelo Sínodo:
Que os cristãos nos abramos ao espírito sinodal com a decisão de caminhar juntos na 
comunhão de carismas e ministérios e na participação comprometida na única missão da 
Igreja, oremos:

4. Pela nossa paróquia:
Que todos colaboremos para uma comunidade eclesial viva, que caminhe à luz 
do Evangelho, celebre a fé com entusiasmo e pratique o amor com as pessoas mais 
vulneráveis, oremos:

5. Pelas intenções de cada um…

Presidente: Acolhe, Pai bondoso, as nossas preces e leva-as à plena realização, para glória do 
teu nome. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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