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ORAÇÃO AO ESPÍRITO

Mandai Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra.
 Mandai Senhor o vosso Espírito.
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Comunhão como Lema

ESQUEMA 4

Oração para o Sínodo

 PALAVRA DE DEUS

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, e 
o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as 
ovelhas e foge e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é mercenário e não lhe 
importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas 
ovelhas conhecem-me, assim como o Pai me conhece e Eu conheço o Pai; e ofereço 
a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. 
Também esta Eu preciso de as trazer e hão-de ouvir a minha voz; e haverá um só 
rebanho e um só pastor. É por isto que meu Pai me tem amor: por Eu oferecer a 
minha vida, para a retomar depois”.

Do Evangelho segundo São João [Jo 10-11,17]02

MEDITAÇÃO SOBRE A PALAVRA

O bom Pastor é o oposto do mercenário, este rouba e destrói, o Bom Pastor vela, dá 
a vida, cuida e alimenta. A sua alegria é o bem-estar das ovelhas que ama como se 
de filhos tratasse. Assim neste momento histórico na vida de cada um de nós, somos 
chamados a ser Bons Pastores imitando a vida de Jesus encarnada neste Pastor que 
por nós deu avida em liberdade e generosidade, é a nossa oportunidade de velarmos 
uns pelos outros, em fraternidade e diálogo expondo as nossas diferenças com um 
sonho de uma Igreja que O Ame e O trate bem, e claro Igreja somos todos nós. 
Este é o momento da oração de confiança como a criança que tudo confia e entrega 
nas mãos do Pai, sem vacilar um só momento, somente acreditando e esperando 
que interiormente o Espírito vá trabalhando nossa vontade, nossos sonhos, para a 
renovação espiritual que precisamos, abrindo as portas a esta nova brisa sinodal.
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PERGUNTAS PARA A PARTILHA 04
Como vou alimentar esta semente que me faz caminhar juntos, neste lema 

comunhão, participação e missão, no meio onde me encontro e que o 
Espírito me colocou, para frutificar?

Tenho consciência que sou colaborador do Bom Pastor e para isso 
preciso da Agua viva da Graça, o alimento que vem deste Zeloso Pastor 

para ser suporte dos membros mais débeis do rebanho? Como vivo a 
responsabilidade do meu batismo?

Questão A

Questão B

ORAÇÃO UNIVERSAL
Presidente: :Irmãs e irmãos, apresentamos ao Bom Pastor os sonhos que nascem no coração de 
todos os homens e mulheres, rumo á santidade, dizendo:

-Esta Luz pequenina vou deixa-la brilhar. (Pode se cantar)

Pelo Papa Francisco, imagem do Bom Pastor das almas, conduzindo pelo Espírito 
Santo, que diariamente continue a ensinar-nos sem se fatigar a fraternidade 
Universal, entre todos os povos, oremos. 

Pela nossa Arquidiocese e seu Arcebispo D. Jorge, neste empenho que tem 
sempre manifestado por uma Igreja de comunhão, colaboração e farol de luz, nos 
desperte da tibieza e nos aponte o caminho, oremos.

Pela Caminhada Sinodal, desejo que nasce como semente lançada à terra, seja um 
tempo de forte oração e partilha responsável de todos nós, oremos.

Pelas Paroquias jardins onde o Espírito planta e faz crescer as sementes, para que todos 
nós, responsáveis e agentes de missão sinodal, lancemos à terra e assim convoquemos todo 
o povo de Deus, num empenho comum, 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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