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   HINO SINODAL

1. A Diocese entoa /um hino de gratidão,/por todos os operários, /que 
iniciaram a missão./Em nossa longa jornada /muitos aqui se doaram,/
homens e mulheres de Coragem,/ a vida ao próximo entregaram.

Este é o Sonho Missionário:/ a todos os Povos chegar,/ na alegria do 
Evangelho,/ Jesus Cristo anunciar!

2. Sinais dos tempos vivemos,/ hoje somos nova geração,/ desbravemos 
um novo tempo /guiados pela oração. /De portas abertas,/ rumo às pe-
riferias,/ ser rosto da Misericórdia de Deus,/ é o que a Igreja almeja.

3. Que este sínodo dê frutos/ para o futuro da Igreja/, caminhando 
todos juntos,/ como Cristo deseja./ Que nossa missão seja um passo/ 
para irmos além de nós mesmos/, À Luz da Verdade façamos,/ do 
sonho realidade.

4. Comunidades de Famílias /nossas paróquias possam ser,/ Lugar de 
iniciação na Fé,/ para a Palavra viver./ Que os jovens sejam capazes/ 
de responder ao chamado,/ tenham coragem de trocar tudo/ pelo 
Reino de Deus

5. As Alegrias e Esperanças, /Tristezas e Angústias,/todas as dores 
desse mundo,/ sejam também de nossa Igreja./Maria, Mãe da Miseri-
córdia,/vem conosco caminhar,/nos leve ao excluído e abandonado/ 
para Jesus Cristo anunciar.
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    1.   APRESENTAÇÃO

Caro Diocesano e Diocesana, Clérigos, Consagradas e Consagra-
dos, pessoas de boa vontade, paz e alegria!

 Nosso Sínodo Diocesano avança, como a barca de nosso logo, avan-
ça na missão de chegar a todos; vai pela vida dos fiéis do Grande ABC, 
ajudando a rezar, refletir e partilhar os desafios e horizontes da Evange-
lização em nosso habitat urbano.

Conversando com muitas pessoas ouvi belos relatos de como os pri-
meiros passos sinodais ajudaram as comunidades a se enxergarem, com 
suas muitas qualidades e fragilidades. Como foi uma experiência de 
ajuda no conhecimento das pastorais, movimentos e associações que 
fazem parte da mesma paróquia, mas que não se conheciam. Também 
as Áreas Pastorais estão trazendo testemunhos de unidade na diversi-
dade. A comunhão vai cada vez mais encontrando espaço no meio de 
nós. E quando divergimos nas opiniões, o respeito tem se apresentado, 
que graça de Deus. Ter opiniões diferentes enriquece nossa Igreja, não a 
enfraquece. Deus seja louvado por isso!

Pessoas que não participam de nossas comunidades me param e di-
zem que estão sabendo do Sínodo e que é interessante ver o esforço 
de nós todos, como Igreja que somos, em ouvir as pessoas e buscar a 
melhor forma para o Evangelho ser anunciado no tempo presente.

Agora caminhamos com o Guia 2 refletindo sobre O Futuro da Pas-
toral no Grande ABC: rezando nas comunidades paroquiais, elencan-
do prioridades diocesanas nas Regiões Pastorais, dialogando nas Áreas 
Pastorais.

Agradeço, em nome de Jesus, por você assumir seu batismo, sua vo-
cação, sua missão. Coragem! Vamos em frente! Deus é conosco e Maria 
intercede por nós!

+Dom Pedro Carlos Cipollini 
Bispo Diocesano de Santo André
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     2.   INSTRUÇÃO PARA USO DO GUIA 2
              (pode ser consultado o Art.17- 6° do Regimento do Sínodo)

Segue abaixo uma instrução com os passos (para os Conselhos Regionais 
de Pastoral - CRPs, as Áreas Pastorais e as Paróquias) a serem seguidos para 
este momento do Sínodo Diocesano (cada reunião possui um tempo estima-
do de 2h - 2h30). 

Sessões nos CRPs (Para estas sessões devem reunir-se o clero da 
Região Pastoral, o leigo representante de cada paróquia no CRP que 
normalmente deve ser o membro sinodal de cada paróquia e outros 
membros sinodais se houver na Região) 

O padre coordenador da Região Pastoral marcará 2 sessões com CRP 
no 3º trimestre de 2017. 

Sessão 1: _______ / _______ / ____________.
Sessão 2: _______ / _______ / ____________. 

a. Na 1ª Sessão, os membros do CRP seguirão o seguinte roteiro:
1. Iniciarão com a celebração proposta no Roteiro 3 (página 29).
2. Seguirão com a leitura e estudo do Texto: O Futuro da Pastoral no 
Grande ABC.
3. Analisarão o relatório regional, compilado e entregue pela 
Comissão de Secretaria (com os dados vindos de cada paróquia da 
região).

b. Na 2ª Sessão, os membros do CRP procederão da seguinte forma: 
1. Iniciarão com a celebração proposta no Roteiro 6 (página 47).
2. Se o grupo achar pertinente recordarão rapidamente a realidade 
observada na Região a partir do relatório e a síntese da pesquisa 
realizada no Grande ABC.
3. Elaborarão UMA proposta pastoral, verdadeiramente aplicável, 
com um projeto completo de execução na Diocese (quando, onde, 
como, quem, com que recursos).

c. Após a 2ª Sessão, o padre coordenador da Região Pastoral deverá entregar 
a proposta da Região Pastoral à Comissão de Secretaria do Sínodo. 
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Sessão por Área Pastoral (Esta orientação é apenas para os Coor-
denadores Diocesanos conforme a organização do Anuário Diocesano) 

Os coordenadores diocesanos participarão de uma Sessão, já agen-
dada, na Cúria, seguindo o roteiro:

1. Iniciarão com a celebração proposta no Roteiro 4 (página 34).
2. Farão o estudo e se necessário, emendas ao texto de sua Área 
Pastoral (entregue pela Comissão de Redação do Sínodo), serão as-
sessorados neste momento pelo representante da Área Pastoral a 
que pertencem.
3. Após esta Sessão o texto emendado deverá ser entregue à Comis-
são de Secretaria do Sínodo.

Sessão Sinodal Paroquial (Participam desta Sessão, como convoca-
dos, os CPPs e os CAEPs, como convidados, os paroquianos em geral, 
sejam todos motivados a participar, a fim de que, como Diocese, se reze 
e reflita sobre o Sínodo).

No 3º Trimestre de 2017, seja marcada em cada paróquia da diocese 
uma Sessão Sinodal que siga o roteiro a seguir:

1. O pároco/administrador paroquial será o moderador desta Sessão 
sinodal.

2. Realizarão um momento de oração/adoração Eucarística pela Paró-
quia, pela Região Pastoral, pela Diocese e pelo Sínodo Diocesano, refle-
tindo e rezando o tema sinodal com a proposta do Roteiro 5 (página 39).
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      3.  TEXTO PARA ESTUDO
    

     O FUTURO DA PASTORAL
      NO GRANDE ABC*

Introdução

Iniciando esta nova fase do Sínodo Diocesano, queremos aprofundar 
nossa compreensão sobre o presente e o futuro do agir pastoral no 

contexto das grandes cidades. O objetivo do estudo que faremos neste 
Guia 2 é refletirmos como se dá a ação da Igreja na realidade em que 
nos situamos.  

1. Igreja e Cidade

A presença da Igreja no contexto urbano não é novidade; basta 
lembrarmos que a importante estratégia do apóstolo Paulo foi 

ir aonde o povo estava: nas grandes cidades de seu tempo, e especial-
mente ali, desenvolveu a maior parte da sua missão de criar comuni-
dades de seguidores de Jesus Cristo, a partir do testemunho do seu 
próprio encontro com Ele. Além disso, a nova Jerusalém, a cidade santa 
(cf. Ap 21,2-4), é a meta para onde peregrina toda a humanidade. É inte-
ressante que a Revelação nos diga que a plenitude da humanidade e da 
história se realiza numa cidade”. (EG 71).

A diferença entre os primórdios cristãos e hoje está no fato de 52% 
da população mundial viver nas grandes cidades – no caso da Améri-
ca Latina esta porcentagem sobe para 80% – com um índice ainda em 
crescimento. Este ambiente é belo, complexo e desafiador. A atuação 
da Igreja precisa acompanhar esta realidade da cidade, considerar que 
* Nesta reflexão aqui proposta consideraram-se:  
a) Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 71-75.
b) Congresso sobre a Pastoral nas Grandes Cidades - Madri 2014 (incluso o discurso do Papa 
Francisco para a ocasião).
c) Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para os Leigos – Roma 2015 (incluso o discurso 
do Papa Francisco para a ocasião).
d) Reunião Ampliada SP2 de 2016 (reunião da Diocese de Santo André com as sete Dioceses 
vizinhas). 
e) Livro Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del 
proyecto misionero de Francisco – Carlos María Galli.
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muitas vezes ela própria age com critérios rurais herdados de um perío-
do anterior à explosão urbana atual.

2. Igreja e Grande ABC

A Igreja Católica presente no Grande ABC, isto é, a Diocese de Santo 
André, com suas 100 paróquias e 264 comunidades, não é uma 

ilha; assim como nenhum católico o é, pois ele faz parte de uma comu-
nidade. Ele é membro do Povo de Deus, inserido em um contexto mais 
amplo, numa sociedade globalizada, com suas dificuldades e desafios, 
especialmente no anúncio do Evangelho. Um caminho possível para os 
discípulos missionários das grandes cidades, clérigos ou leigos, é a via 
do maior apoio mútuo, da partilha das reflexões pastorais e da uni-
dade nas experiências eclesiais que se vive na diocese urbana. A essa 
experiência de unidade chamamos, no contexto eclesial, de “Pastoral de 
Conjunto”.

3. A vida nas grandes cidades

A vida na cidade é tentadora e cheia de nuances. A mentalidade 
vigente atinge a todos e a realidade urbana condiciona a vida das 

pessoas. Estamos muito próximos e, ao mesmo tempo, muito longe uns 
dos outros, seja nas residências, nos transportes ou no trabalho (p.ex. 
o aumento substancial do tempo gasto no transporte quotidianamente 
reduz o da vida para as pessoas). As novas mídias sociais são um exem-
plo claro de que podemos estar próximos fisicamente e longe com as 
preocupações e diálogos, longe da realidade em que pisamos. Como 
chegar ao homem de hoje com o anúncio do Evangelho que salva e 
liberta? É a floresta de cimento que acolhe em suas ruas uma legítima 
aspiração de realização pessoal e dignidade de vida. Aí o relacionamen-
to humano torna-se muitas vezes impessoal, distante, e assim se torna 
também o relacionamento com o sobrenatural.

A sociedade em que vivemos afeta a (nossa) vida, na esfera pessoal, 
familiar, de trabalho e de fé (nossas opções pastorais são influenciadas 
pelo modo que vivemos). Estamos inseridos em ambientes maiores do 
que aqueles observáveis de imediato. Estamos localizados no Planeta 
Terra, no continente Americano, no país Brasil, no Estado de São Paulo, 
no Grande ABC, em um área de alta densidade demográfica. Somos 
2,7 milhões de pessoas em um território de 825 km². É justamente este 
espaço vital que influencia a fé das pessoas e o agir pastoral das co-
munidades. Quem nunca se questionou antes de marcar uma atividade 
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se o espaço da comunidade seria suficiente para acolher bem as pes-
soas, se a reunião marcada não seria prejudicada pelo trânsito local, se 
a chuva poderia provocar alagamentos nas proximidades, se encerrar 
uma Celebração em determinado horário não seria perigoso para os 
presentes retornarem a seus lares, se para realizar uma missão popular 
a abordagem não seria confundida com outras expressões religiosas... 
Enfim, quem vive a experiência de fé nas grandes cidades partilha de 
uma identidade cultural.

4. Desafio de Evangelizar a cidade

Os documentos e os fatos nos demonstram que estamos vivendo 
o fenômeno de uma “mudança de época”, envolvendo culturas, 

costumes, pessoas, ideologias, religiões etc. O Papa Francisco – que foi 
arcebispo de uma grande cidade, Buenos Aires (2,8 milhões de habi-
tantes e 202 km²) e viveu essa experiência – enfrentou esse desafio, e, 
hoje, tem colocado em suas reflexões tal problemática, incentivando a 
Igreja a fazer o mesmo. O desafio é evangelizar as cidades, que, com 
seus habitantes, vivem realidades dinâmicas: a casa, o trabalho, o lazer, 
os familiares em relação à distância que os separa e a necessidade de 
deslocamento; o tempo, o trânsito e os meios de transporte, e ainda, 
somado a isso, o vínculo e a participação religiosa.

É fato que a urbanização cresce cada vez mais e a tendência é que 
tenhamos ainda mais concentração do povo nos conglomerados urba-
nos, esvaziando a zona rural. Esta, mesmo com menos pessoas ali resi-
dindo, tem a influência da grande cidade, que chega até eles com seus 
meios de comunicação, educação e transporte. Nesse ambiente urbano, 
os desafios para a evangelização são muitos! Seja as habitações com os 
prédios, com muitos apartamentos; seja os aglomerados nas periferias; 
os condomínios, com suas leis e exigências; e as típicas favelas urbanas.

5. Violência, medo e solidão

Ao se pensar nesse ambiente urbano, algumas problemáticas auto-
maticamente são percebidas. Três situações são constantemente 

presentes em todas as grandes cidades: a violência, o medo e a solidão. 
Uma imagem simbólica que ajuda a compreender como essas situações 
geraram algumas mudanças na realidade do ambiente urbano ao lon-
go dos séculos, é a forma de construção dos muros. Na Idade Média, 
os muros eram construídos ao redor das cidades; o conglomerado de 
casas era protegido por um só muro.  Hoje os muros são construídos 
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ao redor de cada casa, de cada prédio, no máximo de cada condomínio. 
Assim, enquanto na cidade medieval todos eram protegidos por único 
muro e experimentava-se a sensação de segurança coletiva, de vida em 
comunidade, hoje cada um quer individualmente proteger-se mais e 
mais com altos e intransponíveis muros. O simbolismo desta imagem 
faz-nos pensar no excessivo aumento do individualismo, do egoísmo, 
da experiência de solidão em nossas grandes cidades.

6. Tecnologia e mudança cultural

Aliado a esse fato, hoje, pode-se colocar o poder do sistema de 
comunicação. A pessoa, nos tempos de modernidade e na rea-

lidade urbana, está sendo bombardeada por tantas informações que a 
deixam indiferente ou inerte diante dos valores inerentes ao próprio ser 
humano, como pessoa constitutiva dessa realidade social e religiosa. O 
que se percebe claramente é uma grande mudança na forma de viver e 
conviver: como a cultura pode ser compreendida conforme uma forma 
de viver, constata-se, portanto, grandes e profundas mudanças culturais. 
E aqui entra em jogo a tecnologia e suas implicações, tanto para o bem 
como para o mal. Mais do que nunca, o que afirmava o sociólogo e filó-
sofo polonês Zygmunt Bauman é perceptível. Desde 1999, quando criou 
o conceito de “modernidade líquida” – uma etapa na qual tudo o que 
era sólido se liquidificou – suas ideias apontam para uma sociedade em 
que os “acordos são temporários, passageiros, válidos apenas até novo 
aviso.”

Especialmente na correria das grandes cidades o tempo parece pas-
sar mais rápido. A velocidade com que as coisas acontecem e passam é 
característica marcante de nossos dias. Isso inclusive nos faz constatar 
que se passa a viver no isolamento, apesar de se estar no meio de tanta 
gente e com tantos meios de comunicação. Cultiva-se um relativismo 
religioso, ético e social; sem compromisso com Deus, com a religião, 
com sua fé e com a sociedade. O individualismo e o relativismo estão 
continuamente presentes no horizonte dessa realidade. Dizia Bauman 
que “esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem 
feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais 
que tranquilizam seus escrúpulos éticos”.

7. Presença profética

Na realidade urbana, notamos grandes massas que se formam, fa-
zendo as pessoas perderem sua identidade, os valores humanos 
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e, consequentemente, sua cidadania. Por isso, no processo de evan-
gelização, é preciso confiar na ação do Espírito Santo e aplicar modos 
diferenciados, contando também com o apoio das ciências humanas. 
O humano assume então a mediação da ação de Deus na história e a 
presença profética nessa realidade faz-se oportuna para levantar a voz 
em relação aos valores e princípios do Reino de Deus. É urgente que a 
sociedade se converta em civilização do amor, vivenciando a paz e sen-
do portadora da esperança.

8. Degradação e Evangelização

Não podemos ignorar que, nas cidades, facilmente se desenvol-
ve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de 

menores, o abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção 
e crime. Ao mesmo tempo, o que poderia ser um precioso espaço de 
encontro e solidariedade, transforma-se muitas vezes num lugar de re-
traimento e desconfiança mútua. As casas e os bairros, com seus mu-
ros, como foi recordado mais acima, constroem-se mais para isolar e 
proteger do que para unir e integrar. A proclamação do Evangelho é 
e será uma base para restabelecer a dignidade da vida humana nestes 
contextos, porque Jesus quer derramar nas cidades vida em abundância 
(cf. Jo 10,10).

O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evange-
lho é o melhor remédio para os males urbanos, embora devamos repa-
rar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização 
não são adequados para esta realidade. Mas viver a fundo a realidade 
humana e inserir-se no coração dos desafios como fermento de teste-
munho, em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e 
fecunda a cidade (cf. EG 75).

9. Desafios e Horizontes

O Papa Francisco, na audiência com os membros do Congresso In-
ternacional sobre a Pastoral nas Grandes Cidades, elencou quatro 

desafios e possíveis horizontes de uma pastoral urbana:

a) Realizar uma mudança de nossa mentalidade pastoral.
Na cidade, temos necessidade de outros ‘mapas’, de outros pa-
radigmas, que nos ajudem a situar de novo os nossos pensa-
mentos e as nossas atitudes. Não podemos permanecer deso-
rientados, porque este desconcerto nos leva a errar o caminho, 
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em primeiro lugar confunde a nós mesmos, mas depois confun-
de o Povo de Deus e aquilo que ele procura com um coração 
sincero: a Vida, a Alegria, a Verdade e o Sentido, que estão em 
Jesus: Caminho, Verdade e Vida!
Nós viemos de uma prática pastoral secular, na qual a Igreja era 
o único ponto de referência da cultura. É verdade, esta é a nossa 
herança. Como Mestra genuína, ela sentiu a responsabilidade de 
delinear e de impor, não apenas as formas culturais, mas inclu-
sive os valores e, mais profundamente, de traçar o imaginário 
pessoal e coletivo, ou seja, as histórias, as bases sobre as quais 
as pessoas se apoiam para encontrar os significados últimos e as 
respostas às suas exigências vitais.
Contudo, já não vivemos naquela época. Ela já passou! Não vive-
mos mais no tempo da cristandade. Hoje já não somos os únicos 
que produzem cultura, nem os primeiros, nem os mais ouvidos. 
Mas no desafiante e belo mundo que é o das cidades, é preciso 
ter a coragem de realizar uma pastoral evangelizadora audaz e 
sem receios.
 
b) Dialogar com a múltiplas culturas (multiculturalidade).
Ao afirmar que as grandes cidades são multipolares, multicul-
turais, o papa Francisco diz que em nossa missão temos o de-
ver de dialogar com esta realidade, sem ter medo. Trata-se de 
manter um diálogo pastoral sem relativismos, que não negocia 
a própria identidade cristã, mas que deseja alcançar o coração 
do próximo, dos outros que são diferentes de nós, e ali semear 
o Evangelho.
“Novas culturas continuam a formar-se nestas enormes geogra-
fias humanas onde o cristão já não costuma ser promotor ou ge-
rador de sentido, mas recebe delas outras linguagens, símbolos, 
mensagens e paradigmas que oferecem novas orientações de 
vida, muitas vezes, em contraste com o Evangelho de Jesus. Uma 
cultura inédita palpita e está em elaboração na cidade. Consta-
tamos que as transformações destas grandes áreas e a cultura 
que exprimem são, hoje, um lugar privilegiado da nova evange-
lização. Isto requer imaginar espaços de oração e de comunhão 
com características inovadoras, mais atraentes e significativas 
para as populações urbanas.” (cf. EG 73). 
Penso muitas vezes na criatividade e na coragem que Paulo teve 
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para pronunciar o seu discurso em Atenas. Pobrezinho, saiu-se 
mal... No entanto, teve criatividade, pois parar diante dos ído-
los... Inserimo-nos, como o Apóstolo, numa mentalidade judai-
co-cristã. Ele entrou na cultura daquele povo... Sem dúvida, não 
foi um sucesso, mas teve criatividade! Ele procurava fazer-se en-
tender por aquela multiculturalidade, que estava muito distante 
da mentalidade judaico-cristã.
 
c) Prestar atenção à religiosidade do povo.
Deus habita na cidade. É necessário ir à sua procura e deter-
-se lá onde Ele se põe a agir... Não podemos desconhecer nem 
desprezar esta experiência de Deus que, embora às vezes esteja 
dispersa ou misturada, pede para ser descoberta e não constru-
ída do zero. Nela encontram-se os semina Verbi – as sementes 
do Verbo –  lançados pelo Espírito do Senhor. Não é bom fazer 
avaliações apressadas e genéricas.
É necessário “identificar a cidade a partir de um olhar contem-
plativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus habitando nas 
suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. Deus vive entre os 
cidadãos, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo 
de bem, de verdade, de justiça. Esta presença não precisa ser 
criada, mas descoberta, desvendada. Deus não se esconde de 
quantos o buscam com coração sincero, ainda que o façam tate-
ando, de maneira imprecisa e incerta” (EG 71).
Na vida quotidiana, muitas vezes, os cidadãos lutam para sobre-
viver e, nesta luta, esconde-se um sentido profundo da existên-
cia que habitualmente comporta também um profundo sentido 
religioso. Precisamos de O contemplar para conseguirmos che-
gar a um diálogo parecido com o que o Senhor teve com a Sa-
maritana, junto do poço onde ela procurava saciar a sua sede (cf. 
Jo 4,7-26) (cf. EG 72). É necessária aquela mesma empatia de Je-
sus para encontrar este substrato na religiosidade.  
A cidade dá origem a uma espécie de ambivalência permanen-
te, porque, ao mesmo tempo que oferece aos seus habitantes 
infinitas possibilidades, interpõe também numerosas dificulda-
des ao pleno desenvolvimento da vida de muitos. Enquanto há 
cidadãos que conseguem os meios adequados para o desen-
volvimento da vida pessoal e familiar, muitíssimos são também 
os “não-cidadãos”, os “meio-cidadãos” ou os “restos urbanos”. 
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Esta contradição provoca sofrimentos lancinantes. (cf. EG 75) O 
desafio é duplo: ser hospitaleiro em relação aos pobres e aos 
migrantes — em geral, a cidade não o é, pois rejeita-os! — e 
valorizar a sua fé. Muito provavelmente, esta fé vive misturada 
com elementos do pensamento mágico (entre outros), mas te-
mos o dever de a procurar, reconhecer, interpretar e, certamente, 
também evangelizar. Contudo, não restam dúvidas de que na fé 
destes homens e destas mulheres existe uma enorme potencia-
lidade para a evangelização das áreas urbanas.

d) Não deixar ser escondidos os pobres urbanos.
Juntamente com a multiplicidade de ofertas preciosas para a 
vida, a cidade possui em si um elemento que não se pode es-
conder, e que em muitas cidades é cada vez mais evidente: os 
pobres, os excluídos, os descartados. Hoje, podemos falar de 
descartados. A Igreja não pode ignorar o seu clamor, nem deve 
entrar no jogo de sistemas injustos, mesquinhos e interesseiros, 
que procuram torná-los invisíveis.
Há tantos pobres, vítimas de antigas e novas formas de pobre-
za. Existem novas pobrezas! Pobrezas estruturais e endêmicas, 
que excluem gerações de famílias. Pobrezas econômicas, sociais, 
morais e espirituais. Pobrezas que marginalizam e descartam as 
pessoas, filhos de Deus. O número de pobres na América Latina 
em relação ao total da população diminuiu nos últimos 10 anos, 
de 40% para 29%, mas em números absoluto ele cresceu, isto é, 
há mais pobres hoje do que há 10 anos atrás. Na cidade, o fu-
turo dos pobres é uma pobreza ainda maior. É preciso ir ao seu 
encontro!, como o bom samaritano!

10. Uma pastoral orgânica e de conjunto para realizar o sonho 
missionário

Diante dos desafios apresentados pela realidade de nossas gran-
des cidades e “para uma Igreja comunidade de comunidades, é 

imprescindível o empenho por uma efetiva participação de todos nos 
destinos da comunidade, pela diversidade de carismas, serviços e mi-
nistérios. Para isso, faz-se necessário promover: a articulação das ações 
evangelizadoras, através da pastoral orgânica e de conjunto, para evitar 
o contratestemunho da divisão e a competição entre grupos. A articula-
ção da diversidade de carismas e iniciativas de evangelização contribui 
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para efetivar a unidade eclesial.” (DGAE 107, 112) 
Numa sociedade fragmentada em que tudo parece diluído, se não to-

mamos cuidado, do mesmo modo serão realizadas as ações pastorais/
evangelizadoras: em formato de departamentos, cada um cuidando de 
algo específico, deixando consequentemente de fazer a experiência do 
todo, conforme a comunhão proposta pelo Evangelho. A fragmentação 
das Pastorais que buscam as especificações e especialidades para cada 
área pode trazer uma série de vantagens, mas a pastoral de conjunto 
fica mais difícil de ser alcançada.  Não podemos esquecer que a Igreja 
possui algumas marcas específicas. São três os elementos que brotam 
da própria natureza da Igreja: Palavra, Liturgia e Caridade. A partir des-
tes 3 aspectos constitutivos do ser da Igreja, podemos ir ao encontro 
das necessidades mais profundas do ser humano: a sede da verdade; a 
sede por sentido; a sede por vida plena e assim realizar “o sonho mis-
sionário de chegar a todos”.

11. Pistas de ação

Unamos, portanto, nossas forças, inteligências, criatividades e to-
das as demais qualidades, dons e talentos suscitados pelo Espírito 

Santo, para que, vivendo uma verdadeira espiritualidade de comunhão, 
sejamos capazes de levar a sério e colocar em prática as sugestões tão 
claras e pertinentes deixadas pelo Papa Francisco naquele Congresso 
sobre a Pastoral nas grandes cidades: “Sugiro-vos dois núcleos pasto-
rais, que são ações, mas não só. Na minha opinião, a pastoral é mais do 
que uma ação, é também presença, conteúdo, atitudes e gestos.”

a) sair e facilitar
Trata-se de uma verdadeira transformação eclesial. E tudo pon-
derado em chave de missão. Uma mudança de mentalidade: do 
receber ao sair, do esperar que venham ao ir à sua procura. E 
para mim, esta é a chave! Sair ao encontro de Deus que habita 
na cidade e nos pobres. Sair para se encontrar, para ouvir, para 
abençoar, para caminhar com as pessoas. E facilitar o encon-
tro com o Senhor. Tornar acessível o sacramento do Batismo. 
Igrejas abertas. Secretarias com horários para as pessoas que 
trabalham. Catequeses adequadas nos conteúdos e nos horários 
da cidade.
Temos mais facilidade para fazer crescer a fé do que para aju-
dá-la a nascer. Acho que deveríamos continuar a aprofundar 
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as mudanças necessárias nas nossas várias catequeses, subs-
tancialmente nas nossas formas pedagógicas, a fim de que os 
seus conteúdos sejam melhor compreendidos, mas, ao mesmo 
tempo, temos necessidade de aprender a despertar nos nossos 
interlocutores a curiosidade e o interesse por Jesus Cristo. Esta 
curiosidade tem um santo padroeiro: é Zaqueu! Peçamos-lhe 
que nos ajude a despertá-la. E então, a convidar a aderir a Ele 
e a segui-lo. Devemos aprender a suscitar a fé! Suscitar a fé! E 
depois, não ir por aqui e por ali... Não! É preciso semear! Se a fé 
brotar, será o Espírito que em seguida fará com que aquele indi-
víduo venha ter comigo, ou com outra pessoa, para pedir mais 
um passo, um passo a mais... Mas é preciso suscitar a fé!
Em seu trabalho, Perspectivas para a Pastoral Urbana, o Mon-
senhor Tarcísio Justino Loro afirma: “Elemento importante na 
pastoral de Jesus foi sua inserção nas situações reais de seus 
ouvintes. O Mestre conhecia a realidade. O ser humano com to-
dos os seus problemas era foco da sua permanente encarnação. 
Jesus penetrou nos corações dos seus interlocutores e lhes pro-
pôs uma nova vida. Foi visitar, conhecer e salvar Zaqueu, chefe 
dos cobradores de impostos, um exemplo de homem da cida-
de. Neste sentido, podemos entender que Jesus tomou a cidade 
como o ‘lugar’, o ‘ponto de partida para um itinerário’, o ‘início 
de uma caminhada’ para o anúncio do Reino.”
 
b) Igreja samaritana; estar presente (testemunho)
Trata-se de uma mudança, no sentido do testemunho. Na pas-
toral urbana, a qualidade será conferida pela capacidade de tes-
temunhar por parte da Igreja e de cada cristão. Quando dizia 
que a Igreja não cresce por proselitismo mas por atração, o Papa 
Bento XVI falava precisamente disto. O testemunho que atrai, 
que desperta a curiosidade das pessoas.
Aqui está a chave! Mediante o testemunho, podemos incidir so-
bre os núcleos mais profundos, onde nasce a cultura. A Igreja 
semeia o pequeno grão de mostarda através do testemunho, 
mas fá-lo no próprio cerne das culturas que se vão gerando no 
seio das cidades. O testemunho concreto de misericórdia e de 
ternura, que procura estar presente nas periferias existenciais e 
pobres, incide de forma direta sobre os imaginários sociais, ge-
rando orientação e sentido para a vida urbana. Desta maneira, 



16

como cristãos, nós contribuímos para construir uma cidade na 
justiça, na solidariedade e na paz.
Através da pastoral social, da Cáritas e de diversas organizações, 
como a Igreja sempre agiu ao longo dos séculos, podemos nos 
responsabilizar pelos mais pobres mediante obras significativas, 
gestos que tornem presente o Reino de Deus, manifestando-
-o e dilatando-o. Inclusive aprendendo a trabalhar juntamente 
com quantos prestam serviços deveras eficazes em benefício 
das pessoas mais pobres. Trata-se de um espaço muito propício 
para a pastoral do ecumenismo caritativo, no qual assumimos 
compromissos de serviço aos mais pobres juntamente com os 
nossos irmãos pertencentes a outras Igrejas e Comunidades 
eclesiais.
As palavras do Papa Francisco deixam-nos inspirações con-
cretas: a partir da experiência pessoal e comunitária com o 
Evangelho, a Igreja deve sair com o objetivo de suscitar a fé, 
como fez Jesus com Zaqueu, e ser uma Igreja samaritana que 
atrai pelo seu testemunho e assenta as suas raízes nas perife-
rias existenciais da megalópole. Hoje, mais que nunca, pode-se 
pensar nossas ações como Igreja fora da dimensão da missio-
nariedade e muito menos fora das estruturas de colegialida-
de, de sinodalidade, que são realidades imprescindíveis para a 
ação eclesial efetiva.

12. Os protagonistas da missão

Depois de observarmos os desafios, horizontes e as pistas pastorais 
percebemos que, a cidade exige ser interpretada teologicamente 

e não só de um ponto de vista sociológico, urbanístico, econômico etc. 
O nosso Sínodo Diocesano propõe-se, à luz dos princípios norteadores 
da fé, da realidade na qual vivemos inseridos, e inspirados pelo sonho 
missionário de chegar a todos, nesta fase, fazer um elenco de priori-
dades pastorais (que serão posteriormente votadas). Não nos descui-
demos, portanto, de, como afirma o Papa, observar que os católicos 
precisam de uma atitude contemplativa que não rejeita a contribuição 
dada pelas diversas ciências para conhecer a realidade urbana. Estas 
contribuições são importantes, mas a Igreja através de seus membros 
tem um jeito próprio de perceber, de olhar o fundamento das culturas, e 
perceber, que no seu núcleo mais profundo, permanecem sempre aber-
tas, sedentas de Deus.
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13. Novos meios e formas de evangelizar

A fim de atingirmos novos meios e formas de evangelizar, não po-
demos dispensar a exortação do Papa Francisco a todos nós: “Em 

tudo isto é muito importante o protagonismo dos leigos e dos próprios 
pobres. Também a liberdade do leigo, porque aquilo que nos aprisiona 
e que não nos faz abrir de par em par as nossas portas é a enfermidade 
do clericalismo. Este constitui um dos problemas mais graves!”

É verdadeiramente necessário chegar, precisamente, onde se geram 
as novas histórias e paradigmas, e alcançar com o Evangelho os núcle-
os mais profundos da alma das cidades. “Neste momento, é tempo de 
meditar juntos, entrar na mesma ‘corrente’ para abrir novos caminhos, e 
também desejar ajudar a examinar possíveis medos, que de certo modo, 
com frequência, todos nós temos, e que nos confundem e paralisam.” 
É tempo de acentuar que Deus continua a falar “também hoje, como 
sempre fez, através dos pobres, do ‘resto’.”

Os próprios núcleos básicos da ação pastoral (a paróquia, por exem-
plo) encontram-se neste desafio, já não são a única expressão de iden-
tidade católica, são fundamentais, mas não únicos. Hoje há núcleos pas-
torais territoriais, ambientais, situacionais, etc. Há hoje, por exemplo, 
“redes na paróquia, e as próprias paróquias são muito diversificadas, 
essa diversificação muitas vezes é uma busca de respostas pastorais”, 
há inclusive “paróquias virtuais, que no mundo das redes contem com 
mais fiéis que veem as atividades de seus lares do que presencialmente. 
A própria forma de comunicação também refaz as estruturas pastorais: 
hoje em dia a forma habitual de convocação já não é apenas o sino da 
igreja a chamar para a missa; pode ser uma mensagem, pode ser um 
“whatsapp”, pode ser uma notícia posta no “facebook” para uma ativi-
dade a realizar-se no mesmo dia. Logo à noite, aparecem os convidados. 
Uma homilia pode possuir mais ouvintes virtuais (quando transmitida 
pela internet) do que os que realmente estavam na celebração. Isto é 
um belo desafio: anunciar nestes ambientes.

14. Conclusão e estado permanente de missão

O ser/agir missionário nas cidades é fundamental, e ao olharmos os 
primórdios da evangelização apostólica, começou-se a anunciar o 

Cristo Ressuscitado justamente nas grandes cidades da época, utilizando 
os caminhos abertos para percorrer este habitat desafiante. Hoje, a missão 
começa em casa, junto aos vizinhos, no bairro, na cidade e em muitos outros 
ambientes. É fato que se dispõe hoje de variados e eficazes meios, além do 
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pessoal e da proximidade (que são insubstituíveis e de grande importância), 
eles podem ser complementados com a internet, as redes sociais, o ce-
lular, entre outros. É este estado permanente de missão que as consta-
tações pastorais dos documentos demonstram ser imprescindível hoje.

Além de nossa presença nas redes de comunidades e nos manifes-
tações religiosas públicas percebe-se a necessidade de uma constante 
conversão pastoral para poder exercer bem a missão territorial e am-
biental. Há de se trabalhar juntos – diversidade na unidade – sabendo 
que necessitamos uns dos outros nessa missão evangelizadora. Desa-
fios de acolhimento e aceitação e, ao mesmo tempo, de unidade e fra-
ternidade. A missão permanente supõe também pessoas renovadas e 
que aprofundaram sua vida na opção pelo Cristo. 

Os missionários nas grandes cidades são todos fiéis que perceberam 
o valor da Vida Cristã, que estão dispostos a acolher os outros, a comu-
nicar e receber da Alegria que brota do Evangelho. Cada pessoa pode 
ser sinal do Evangelho e dele precisa. Deste modo, a família é aque-
la que evangeliza e precisa ser evangelizada, com suas alegrias e seus 
dramas. A juventude precisa evangelizar e ser evangelizada, com suas 
esperanças e capacidades, deve ser olhada com carinho; nunca foi tão 
complicado ser jovem como nos dias atuais, essa fase da vida parece ser 
a que mais sofre com os dramas que marcam o nosso contexto urbano. 
Os idosos, precisam evangelizar e ser evangelizados, com sua prece, sa-
bedoria, e presença dentro das possibilidades de cada um. As crianças 
precisam ser protegidas, evangelizar e serem evangelizadas, criança é 
a melhor evangelizadora de outra criança. Os diáconos/padres/bispos 
precisam evangelizar e serem evangelizados, a ordenação não traz per-
feição imediata, a dedicação permanentemente é que faz progredir no 
caminho de Deus e torna possível ajudar a outros a fazerem o mesmo. 
As minorias marginalizadas e os pobres, precisam evangelizar e serem 
evangelizados, Deus está do lado de quem sofre e fala através deles, 
mas também eles precisam de uma palavra e da ação, da ternura, de 
compaixão. 

Enfim, a Palavra acolhida, vivida, celebrada leva a acolher as pesso-
as em suas qualidades e potenciais, mas também em suas pobrezas, 
com suas feridas e dificuldades. No encontro com cada uma das pe-
riferias existenciais somos chamados a propor a todos a “boa notícia” 
da salvação misericordiosa que Cristo nos conquistou com sua morte 
e ressurreição. Eis o nosso desafio: encontrar Deus na grande cidade e 
anunciá-Lo aos nossos irmãos e irmãs!
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4.   LITURGIA

* Convém trazer a Bíblia para os momentos de oração
** Os cantos estão disponíveis no site do Sínodo: www.sinodo.diocesesa.org.br

ORAÇÃO DO SÍNODO DIOCESANO

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!
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HINO SINODAL

1. A Diocese entoa /um hino de gratidão,/por todos os operários, /que 
iniciaram a missão./Em nossa longa jornada /muitos aqui se doaram,/
homens e mulheres de Coragem,/ a vida ao próximo entregaram.

Este é o Sonho Missionário:/ a todos os Povos chegar,/ na alegria do 
Evangelho,/ Jesus Cristo anunciar!

2. Sinais dos tempos vivemos,/ hoje somos nova geração,/ desbravemos 
um novo tempo /guiados pela oração. /De portas abertas,/ rumo às pe-
riferias,/ ser rosto da Misericórdia de Deus,/ é o que a Igreja almeja.

3. Que este sínodo dê frutos/ para o futuro da Igreja/, caminhando 
todos juntos,/ como Cristo deseja./ Que nossa missão seja um passo/ 
para irmos além de nós mesmos/, À Luz da Verdade façamos,/ do 
sonho realidade.

4. Comunidades de Famílias /nossas paróquias possam ser,/ Lugar de 
iniciação na Fé,/ para a Palavra viver./ Que os jovens sejam capazes/ 
de responder ao chamado,/ tenham coragem de trocar tudo/ pelo 
Reino de Deus

5. As Alegrias e Esperanças, /Tristezas e Angústias,/todas as dores 
desse mundo,/ sejam também de nossa Igreja./Maria, Mãe da Miseri-
córdia,/vem conosco caminhar,/nos leve ao excluído e abandonado/ 
para Jesus Cristo anunciar.
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ROTEIRO 1
MOMENTO DE ORAÇÃO – 2ª SESSÃO SINODAL GERAL

“As trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira” (1Jo1, 8) 

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. Reunidos mais uma vez, à luz do Espírito Santo, nesta 2ª Sessão 
Sinodal Geral, conheceremos e entenderemos um pouco mais o nosso Sí-
nodo Diocesano, cujo o tema é “O sonho missionário de chegar a todos”. 
Peçamos, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e de Santo André, 
a graça de caminharmos juntos, fazendo de nossas comunidades incansá-
veis  anunciadores do Evangelho, sem excluir ninguém! “A nova comuni-
dade, reunida pelo crucificado-ressuscitado, é a expressão e o anúncio de 
uma nova e eterna aliança selada na nova Páscoa. Ela promove o perdão 
dos pecados para reconciliar o mundo com Cristo e expandir a mensagem 
da Boa Nova a toda a humanidade.” (Comunidade de Comunidades, 31)

Saudação
P. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém!
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!

Momento de Partilha
L 1. “A missão é o paradigma de toda a obra da Igreja”. Ela assume 

um rosto próprio, com pelo menos três características: urgência, ampli-
tude, inclusão. É urgente em decorrência da necessidade de anunciar 
o Evangelho com renovado ardor missionário, perante os graves pro-
blemas éticos e os desafios pastorais da realidade brasileira. É ampla 
e includente, porque reconhece que todas as situações, tempos  locais 
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são seus interlocutores.” (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, 37).

Canto: 
Este é o sonho missionário: a todos os povos chegar, na alegria do 

evangelho, Jesus Cristo anunciar.

L 2. “É necessário, portanto, suscitar em cada batizado e em cada 
forma de organização eclesial, uma forte consciência missionária que 
interpele o discípulo missionário a “primeirear”, isto é, a tomar inicia-
tiva, a “sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e 
dos povos para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com 
Cristo”. (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 38)

Canto: 
Este é o sonho missionário: a todos os povos chegar, na alegria do 

evangelho, Jesus Cristo anunciar.

Canto: Se calarem a voz dos profetas
Se calarem a voz dos profetas,
as pedras falarão.
Se fecharem os poucos caminhos,
mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade,
nestas margens estreitas demais,
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.

É Jesus este Pão de igualdade,
viemos pra comungar,
com a luta sofrida de um povo
que quer, ter voz , ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo,
viemos pra incomodar,
com a fé e a união nossos passos
 um dia vão chegar.

 Iluminados pela Palavra de Deus
A. A Palavra de Deus nos ensina que devemos amar ao irmão. Para 

viver em constante missão é necessário ter um coração fraterno.
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Leitura (1Jo 2,7-11)

Canto meditativo 
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está.

Preces
P. Confiantes, apresentemos a Deus as nossas preces.

L 1. Senhor, que a Vossa Igreja testemunhe viva e eficaz, e anuncie a 
Boa Nova com fervor e alegria, nós vos pedimos.

T. Ouvi-nos, Senhor.
L 2. Senhor, abençoai a saúde e a vida de nosso bispo Dom Pedro, 

para que não lhe falte ânimo e disposição para conduzir o rebanho que 
o Senhor lhe confiou, nós vos pedimos.

T. Ouvi-nos, Senhor.
L 1. Senhor, dá perseverança e força aos nossos padres, diácono e se-

minaristas, para que sejam fiéis ao seu ministério e vocação, te pedimos 
de maneira especial pelo Prof. Pe. José Oscar Beozzo, pela disponibili-
dade e contribuição à nossa diocese, abençoai e conservai sua saúde e 
lhe conceda paz, nós vos pedimos.

T. Ouvi-nos, Senhor.
L 2. Senhor, olhai com bondade pelos religosos e religiosas, mis-

sionários, leigos e leigas de nossa diocese que com muita dedica-
ção e carinho estão cooperando com o Sínodo Diocesano, nós vos 
pedimos. 

T. Ouvi-nos, Senhor.

P. Ó Deus, com a luz do vosso Espírito, atendei as preces do vosso 
povo. P.C.N.S.

T. Amém!

Compromisso e envio
A. Façamos uma experiência de conversão pastoral, experimentemos 

o que é novo sem perdermos a essência do que já vivemos. “O teste-
munho pessoal é a base sobre a qual o anúncio explícito haverá de ser 
desenvolvido.” (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, 38).
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ORAÇÃO SINODAL
Pai de bondade, para vossa glória,

queremos continuar a caminhar juntos,
em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Bênção e despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Por intercessão de Santo André, Apóstolo, abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!

Canto: 
Hino Sinodal (página 20).
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ROTEIRO 2
MOMENTO DE ORAÇÃO – 3ª SESSÃO SINODAL GERAL

“Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípu-
los” (Mt 28, 19) 

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. “O sonho missionário de chegar a todos”! Meus irmãos e irmãs, com 
muita alegria abramos os nossos corações, que o Espírito Santo nos ins-
pire e ilumine este nosso encontro. Peçamos a Deus que nos conceda o 
dom do entendimento, para que possamos cada vez mais e melhor nos 
inteirar do nosso Sínodo, e assim cooperar e participar com responsabi-
lidade e justiça. “Sobre ele há de pousar o espírito do Senhor, espírito de 
sabedoria e compreensão, espírito de prudência e valentia, espírito de 
conhecimento e temor de Deus”. (Is 11,2). 

Saudação
P. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém!
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!

Momento de Partilha
L 1. No capítulo 15 do evangelho, segundo João, Jesus nos diz que 

não fomos nós que O escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu, por-
tanto, estar participando deste momento importante de nossa dioce-
se não é uma mera coincidência, há um chamado de Deus e a melhor 
resposta que podemos dar é a nossa presença, dedicação e empenho. 
“Mas o Senhor disse-me: Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que 
a força se realiza plenamente”. (2 Cor 12,9).
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Canto:
 Indo e vindo Trevas e Luz, tudo é graça, Deus nos conduz.

L 2. Nesse “caminhar juntos”, devemos estar atentos, respondendo 
com determinação e segurança, os anseios deste Sínodo. Estamos mais 
uma vez partilhando desta análise teológica-pastoral, à luz dos dados 
resultados da pesquisa realizada. A exemplo de Jesus, devemos nos co-
locar no lugar do outro para entender e reconhecer suas necessidades 
e o que a Igreja nos pede. “A experiência do encontro transformador 
com Jesus Cristo insere seus discípulos na comunhão com a Santíssima 
Trindade e lhes comunica a missão de anunciar o Reino de Deus, com 
palavras e sinais.” (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, 7).

Canto:
 Indo e vindo Trevas e Luz, tudo é graça, Deus nos conduz.

Canto: Dai-lhes vós mesmos de comer
Tanta gente vai andando na procura de uma luz
Caminhando na esperança se aproxima de Jesus
No deserto sente fome e o senhor tem compaixão
Comunica sua palavra; vai abrindo o coração

Dai-lhes vós mesmos de comer
Que o milagre vai acontecer!
Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor
Quando for acumulado gera morte, traz a dor
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação
O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos
 
Iluminados pela Palavra de Deus
A. Ouçamos com atenção a Palavra que Deus nos dirige e a acolha-

mos com alegria.

Aclamação ao Evangelho. 
(a escolha do grupo de música)

Evangelho (Mt, 28,16-20)
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Canto meditativo 
Senhor se tu me chamas
Eu quero te ouvir
Se queres que eu te siga
Respondo: eis-me aqui

Preces
P. Elevemos a Deus as nossas preces, confiantes que Ele vem em nos-

so auxílio.

L 1. Senhor, auxiliai a Vossa Igreja, para que continue testemunhando 
Jesus Cristo a toda humanidade, e ao nosso bispo Dom Pedro, para que 
esteja sempre firme na fé e na esperança e que seja um exemplo para 
nós, de verdadeiro servidor de Jesus Cristo. Nós vos pedimos.

T. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L 2. Senhor, abençoai todos os envolvidos na elaboração e organiza-

ção deste Sínodo, que não lhes falte força e coragem, olhai com bonda-
de por todo clero de nossa diocese, nós vos pedimos.

T. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L 1. Senhor, Pai de amor e de bondade, olhai por todos os povos per-

seguidos e marginalizados, vítimas de todo tipo de violência, famílias 
carentes e crianças abandonadas, nós vos pedimos.

T. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L 2. Senhor, fazei com que Dom Leomar Brustolin seja sempre condu-

zido e iluminado pelo Teu Espírito, que não lhe falte ânimo e disposição 
para conduzir o seu povo, segundo a tua vontade, nós vos pedimos.

T. Senhor, vinde em nosso auxílio.

P. Ó Deus, com a luz do vosso Espírito, atendei as preces do vosso 
povo. P.C.N.S.

T. Amém!

Compromisso e envio
A. “Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. 

Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me 
visitastes, preso e viestes ver-me”. (Mt 25,35-36). Essa é a nossa missão, 
essa é a vontade do Pai: que sejamos solidários e fraternos para com os 
nossos irmãos, que percebamos o quanto é necessário que nos amemos 
uns aos outros assim como Ele nos ama. Vamos, então, assumir o nosso 
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compromisso de levar a Boa Nova a todos os povos de todas as nações 
e de realizar “O sonho missionário de chegar a todos”.

ORAÇÃO SINODAL
Pai de bondade, para vossa glória,

queremos continuar a caminhar juntos,
em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Bênção e despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Por intercessão de Santo André, Apóstolo, abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!

Canto: 
Hino Sinodal (página 20).
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ROTEIRO 3
MOMENTO DE ORAÇÃO NOS CRPS

VINDE E VEDE!
Caminhar juntos como Região Pastoral, 

expressão de uma Igreja Sinodal!

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos como região pastoral 
para a primeira Sessão Sinodal dos Conselhos Regionais de Pastoral. Após 
o bonito caminho de sinodalidade e de participação em nossas paró-
quias, somos agora chamados a perceber a nossa realidade como região, 
com suas potencialidades e agruras, tendo sempre como meta: “o sonho 
missionário de chegar a todos”.

Saudação
P. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém!
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil 2015 a 2019, n.9)

 A. Recordamos agora o nosso chamado, o caminho que percorremos 
até este momento, nossas escolhas, tudo aquilo que nos levou ao se-
guimento de Jesus:

L1. O encontro com Jesus enche a vida de alegria, convida à conver-
são e ao discipulado missionário. “No início do ser cristão, não há uma 
decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um aconte-
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cimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta 
forma, o rumo decisivo”.

T. Obrigado, Senhor, por sempre caminhar conosco!
L2. Por sua vez, este encontro é mediado pela ação da Igreja, que se 

concretiza em cada tempo e lugar, de acordo com o jeito de ser de cada 
povo, de cada cultura. A descoberta do amor de Deus manifestado em 
Jesus Cristo, dom salvífico para toda a humanidade, não acontece sem a 
mediação dos outros (Rm 10,14).

 T. Obrigado, Senhor, por sempre caminhar conosco!
 L1. “Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Porque, se alguém 

acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode 
conter o desejo de o comunicar aos outros?”. “A primeira motivação 
para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, a experiência de 
sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais”.  

T. Obrigado, Senhor, por sempre caminhar conosco!

A. Somos convidados a ver em cada pessoa o rosto de Jesus. Deve-
mos enxergar, como Igreja, a realidade que nos cerca como região, para 
assim, podermos fazer a mesma pergunta que Santo André fez ao Mes-
tre: onde moras? E com confiança receberemos um convite do Senhor: 
vinde e vede! Cantemos:  

  
1. No meu coração sinto o chamado,
fico inquieto: preciso responder.
Então pergunto: “Mestre, onde moras?”
E me respondes que preciso caminhar.
Seguindo teus passos, fazendo a história,
construindo o novo no meio do povo.
Seguindo teus passos, fazendo a história,
construindo o novo no meio do povo.
 
Mestre, onde moras? Mestre onde estás?
No meio do povo. Vem e verás.
No meio do povo. Vem e verás!
 
2. Te vejo em cada rosto das pessoas,
tua imagem me anima e faz viver.
No coração amigo que se doa,
no sonho do teu Reino acontecer.
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Teu Reino é justiça, é paz, é missão,
é a boa nova da libertação!
Teu Reino é justiça, é paz, é missão,
é a boa nova da libertação!
 
3. Tua Palavra abre novos horizontes,
é convite de serviço aos irmãos.
Me consagra, me envia a assumir
teu projeto nesta vida, neste chão.
Meu sim é resposta, é meu jeito de amar,
estar com teu povo, contigo morar.
Meu sim é resposta, é meu jeito de amar,
estar com teu povo, contigo morar.
 
 Iluminados pela Palavra de Deus
A. Assim como o Apóstolo André, o nosso desejo é ir ao en-

contro das diversas realidades de nossa região, para ouvir os de-
safios que brotam dessa realidade e anunciar a Jesus, Caminho, 
Verdade e Vida. Abramos o nosso coração ao Senhor, para que a 
exemplo de nosso padroeiro diocesano, possamos levar sempre 
a Boa Nova.

Aclamação ao Evangelho. (a escolha do grupo de música)

Evangelho (Jo 1,35-42).
 
Partilha da Palavra
 
Meditação (Evangelii Gaudium, 27)

L2. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, 
para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a es-
trutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização 
do mundo atual que à autopreservação.  

Todos (cantando): Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L1. A reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, 
só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se 
tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as 
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suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os 
agentes pastorais em atitude constante de “saída” e, assim, favo-
reça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a 
sua amizade.  

Todos (cantando): Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L2. Como dizia São João Paulo II aos Bispos da Oceania, “toda a reno-
vação na Igreja há de ter como alvo a missão, para não cair vítima duma 
espécie de introversão eclesial”.

Todos (cantando): Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

 
Preces
P. Irmãos e irmãs, juntos, elevemos nossas preces a Deus, com con-

fiança e fé.
 
L1. Pelo Papa Francisco, para que Deus o conserve em sua missão de 

conduzir a Igreja de Cristo a uma maior experiência de sinodalidade, 
rezemos ao Senhor.

T. Senhor, escutai a nossa prece.
L2. Pelo nosso Bispo, Dom Pedro e por nosso Bispo emérito Dom 

Nelson, para que possam sempre testemunhar a alegria do Evangelho, 
juntamente com todo o clero, especialmente por todos os que atuam 
em nossa região, rezemos ao Senhor.

T. Senhor, escutai a nossa prece.
L1. Pela nossa região Pastoral, para que possamos, à luz do Santo 

Espírito, enxergar as realidades eclesiais que nos cercam, bem como as 
necessidades do nosso povo, rezemos ao Senhor.

T. Senhor, escutai a nossa prece.
L2. Por nós todos aqui reunidos, para que estejamos abertos à con-

versão pastoral e animados no serviço da evangelização, rezemos ao 
Senhor.

T. Senhor, escutai a nossa prece.

P. Senhor, ouvi as preces do vosso povo, que vive juntos o Sínodo em 
nossa Diocese. P.C.N.S.

T. Amém!
 
Compromisso e envio
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 P. Voltemos o nosso olhar para a Virgem Maria, Nossa Senhora do 
Carmo, e peçamos a sua materna intercessão: debaixo da vossa prote-
ção nos refugiamos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súpli-
cas em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
Virgem gloriosa e bendita!

P. Rezemos juntos, com confiança, a Oração do Sínodo Diocesano:

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Bênção e despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Por intercessão de Santo André, Apóstolo, abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!

Canto: 
Hino Sinodal (página 20).
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ROTEIRO 4
MOMENTO DE ORAÇÃO - ÁREA PASTORAL

AVANÇAR JUNTOS!

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. “Lançai a rede à direita do barco e achareis” (Jo 21,6), estamos avan-
çando e lançando as redes juntos, buscando viver uma pastoral orgânica, 
fruto de uma sinodalidade eclesial.

Irmão e irmãs, estamos dando passos em nosso Sínodo, já nos reuni-
mos em nossas paróquias, nos CPPs e agora estamos juntos como coor-
denadores de pastorais, movimentos e associações. Na certeza de que o 
Espírito Santo está nos guiando, vamos “lançar as redes” e continuar o 
nosso caminho em mais um encontro. Que possamos adentrar não só em 
nossas comunidades, mas nos lugares onde mais necessitam de nossa 
presença evangelizadora.

Saudação
P. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém!
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil 2015 a 2019, n.9)

 A. Cada um de nós tem uma participação importante nesse Sínodo, 
cada um contribui com seu tempo, sua oração, sua opinião, para que 
juntos possamos dar um novo rumo na Evangelização de nossa Diocese.

L 1. Todos nós, em nossa realidade pastoral, de movimento ou de 
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associação,  temos os nossos dons. E esses dons são colocados a 
serviço do povo e da comunidade! Precisamos aprender a contem-
plar cada dom, cada serviço, para assim conseguirmos um diálogo 
parecido como o que o Senhor teve com a Samaritana, junto do 
poço de Jacó, saciando a sede do povo que busca o Senhor. (Jo 
4,7-26)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

L 2. Na vida cotidiana, muitas vezes os citadinos lutam para sobre-
viver e, nessa luta esconde-se um sentido profundo da existência que 
habitualmente comporta também um profundo sentido religioso (Evan-
gelii Gaudium, 72)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

L1. Uma cultura inédita palpita e está em elaboração na cidade. 
As transformações dessas grandes áreas e a cultura que exprimem 
são, hoje, um lugar privilegiado da nova evangelização. Isto requer 
espaços de oração e de comunhão, características inovadoras, mais 
atraentes e significativas para a população urbana. (Evangelii Gau-
dium, 73)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

L 2. “A Igreja é chamada a ser servidora de um diálogo difícil (Evan-
gelii Gaudium, 74). No entanto, viver a fundo a realidade humana e in-
serir-se no coração dos desafios como fermento de testemunho, em 
qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda a 
cidade (Evangelli Gaudium, 75).

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

Salmo 39 - cantado (preparar uma melodia conhecida antecipada-
mente)

Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor.
 
1. Esperando, esperei no Senhor,,
e inclinando-se ouviu meu clamor.
Canto novo ele pôs em meus lábios,
um poema em louvor.
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2. Sacrifício e oblação não quisestes,
mas abristes, Senhor, meus ouvidos,
não pedistes ofertas nem vítimas,
holocaustos por nossos pecados.
Então eu disse: eis que venho!

 Iluminados pela Palavra de Deus
A. Ouçamos a Palavra de Deus, alimento para nossa alma e fortaleza 

para as nossas ações.

Evangelho (Jo 21,4-14)

Partilha da Palavra

Meditação 
(Perspectivas para a Pastoral Urbana – Prof. Dr. Mons. Tarcísio Justino 

Loro)

L 1. Sobre a importância do diálogo, seria interessante recordar que 
o Beato Paulo VI antecipou-se à Gaudium et Spes, na Ecclesiam Suam, 
Primeira Carta Encíclica que dirigiu aos fiéis, em 06 de agosto de 1964. 
No Capítulo III, cujo tema é o diálogo, o Papa afirma a necessidade de 
utilizá-lo na prática pastoral: “A Igreja deve entrar em diálogo com o 
mundo em que vive. A Igreja faz-se palavra, faz-se mensagem, faz-se 
colóquio.” Clareza, mansidão, confiança e prudência são predicativos e 
condições para a realização do diálogo. Por outro lado, só a clareza não 
basta.“O diálogo da salvação partiu da caridade, da bondade divina [...] 
nada, senão o amor fervoroso e desinteressado, deve despertar o nos-
so”, afirma o Beato Paulo VI.

T. À Luz da Verdade façamos, do sonho realidade.
L2. O diálogo pastoral é infinitamente mais do que uma simples con-

versa e não se manifesta apenas pelo simples falar com as pessoas. Nes-
te campo, penetramos no dinamismo de um diálogo de salvação, cujo 
estatuto se vale dos códigos da vida e da esperança. A nosso ver, essas 
perspectivas lançam as bases para uma nova atitude pastoral. A presença 
da Igreja no mundo, na realidade complexa do campo ou da cidade, é 
condição para o encontro do evangelho com os homens de nosso tempo.

T. À Luz da Verdade façamos do sonho realidade.
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Preces
P. Confiantes  que Deus derrama generosamente sua graça, apresen-

temos nossas preces.

L 1. Senhor, encorajai os vossos servos, que chamastes para uma vo-
cação comum nos diversos ministérios da comunidade, para que perse-
verem no mundo como sinal do vosso Reino, nós vos pedimos:

 T. Senhor, escutai a nossa prece.
L 2. Senhor, fazei que o vosso povo reconheça que a sociedade ne-

cessita da presença de cristãos engajados não só dentro da Igreja, mas 
fora também, a fim de fazer o mundo cada vez mais conforme o vosso 
Reino, nós vos pedimos:

 T. Senhor, escutai a nossa prece.
L 1. Senhor, iluminai cada um de nós aqui presentes, reunidos para 

fazer esse Sínodo tornar-se um sonho missionário e assim trabalharmos 
pelo bem comum, promovendo a justiça e a concórdia, a fim de que o 
mundo seja um lugar de paz, nós vos pedimos:

T. Senhor, escutai a nossa prece.

P. Acolhei, Deus de bondade, as súplicas e orações de vosso povo, 
que em Vós confia, e atendei-nos em vossa providência. P.C.N.S

T. Amém!
 
Compromisso e envio
 A. Deus nos envia a continuar juntos, a missão! Para os discípulos de 

Jesus, evangelizar não é opção. A Palavra anunciada e a atitude que a 
acompanha, deve ser aquela que aprendemos do mestre: a fidelidade 
é imprescindível. Partamos em missão para anunciar Jesus Cristo, nas 
diversas realidades, sem descriminação e certos do amor de Deus por 
todos.

P. Rezemos juntos a Oração do Sínodo Diocesano:

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.
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Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Bênção e despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Por intercessão de Santo André, Apóstolo, abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!

Canto: 
Hino Sinodal (página 20).
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ROTEIRO 5
HORA-SANTA EUCARÍSTICA

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. Jesus, presente na Eucaristia, nos convida a buscá-lo em todos os 
momentos. Na correria do dia a dia, somos chamados a dar uma pausa e 
nos colocarmos diante de sua doce presença, no Santíssimo Sacramento. 
Estamos vivendo um momento especial e histórico em nossa Diocese, o 
Sínodo Diocesano, e hoje estamos aqui reunidos para manifestar nosso 
amor e devoção ao Sacramento da Eucaristia.

Permaneçamos, juntos, num instante de silêncio, nos colocando em 
clima de oração, abrindo os nossos corações e nossas mentes para per-
cebermos o que Deus espera de cada um de nós nesse tempo do Sínodo 
Diocesano.

Momento de silêncio (3min)

Abertura:
Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! + (faze-se o sinal da cruz en-

quanto se canta)
T. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
T. Vem, não demores mais, vem nos libertar! 
Venham, adoremos, a nosso Senhor!
T. Venham, adoremos, a nosso Senhor! 
Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador!
T. Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador! 
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito,
T. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória a Trindade Santa, Glória ao Deus bendito!
T. Glória a Trindade Santa, Glória ao Deus bendito! 
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Exposição do Santíssimo
1. Deus de amor, nós te adoramos neste Sacramento / Corpo e San-
gue que fizeste nosso alimento / És o Deus / escondido, vivo e vence-
dor / A teus pés depositamos todo nosso amor.

 2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz / Com teu Corpo e com 
teu Sangue ó Senhor Jesus! / Sobre os nossos altares, Vítima sem par 
/ Teu divino sacrifício queres renovar. 

3. No Calvário se escondia tua divindade / Mas aqui também se es-
conde tua humanidade / Creio em ambos e peço, com o bom ladrão 
/ No teu reino, eternamente, tua salvação.

 4. Creio em ti ressuscitado, mas que São Tomé / Mas aumenta na mi-
nh’alma o poder da fé / Guarda minha esperança, cresce o meu amor 
/ Creio em Ti ressuscitado, meu Deus e Senhor. 

5. Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo / Realiza, eu te suplico, este 
meu desejo / Ver-te, enfim, face, meu divino amigo / Lá no céu, eter-
namente, ser feliz contigo.

P. Graças e louvores se deem a todo momento. (3X)
T. Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento.
P. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T. Como era no princípio, agora e sempre, amém!

Momento de silêncio (5min)

Recordação da Vida
A. Durante essa caminhada sinodal, em nossas reuniões, nos 

deparamos com muitas informações e situações pastorais, paro-
quiais, regionais e diocesanas, que nos fizeram perceber que nem 
sempre pensamos no que é importante para o outro, estamos a 
serviço, mas não notamos o que realmente é necessário para bem 
servir. Caminhemos sempre juntos, nos ajudando mutuamente 
para que possamos melhorar a cada dia como cristãos e irmãos 
que somos.

L1. Nossa Diocese, está seguindo o caminho das primeiras comuni-
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dades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma 
(At 4,32). Nosso bispo, Dom Pedro, está nos ajudando nessa caminhada 
missionária Sinodal.

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L2. A primeira experiência missionária da Igreja aconteceu na cidade 
de Jerusalém, diante de grupos diferentes: “Entre nós, há partos, medos 
e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, 
da Frigia e da Panfília, do Egito e da região vizinha de Cirene; alguns de 
nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos, também 
há cretenses e árabes. (At2,9-11)

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L1. A religião, procedência, cultura, língua, e as ideologias não eram 
empecilho para acolher a Boa Nova, e cada um de nós em sua própria 
língua os ouve anunciar as maravilhas de Deus. 

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L2. Jesus saiu ao encontro de pessoas em situações muito diferentes: 
homens e mulheres, pobres e ricos, judeus e estrangeiros, justos e pe-
cadores (DA147). Ao participar dessa missão, o discípulo caminha para 
Santidade (DA 148).

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L1. Essa realidade se faz presente em nossa vida por obra do Espírito 
Santo, o qual nos ilumina nessa caminhada Sinodal. Em virtude do Ba-
tismo e da Confirmação, somos chamados a sermos discípulos missio-
nários de Jesus Cristo (DA153).

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

 Momento de silêncio (5 min)

Canto: Alma Missionária
1. Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir
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Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber ti

2. Te dou meu coração sincero
Para gritar sem medo, formoso é teu amor
Senhor, tenho alma missionária
Conduza-me à terra que tenha sede de Ti

3. E, assim eu partirei cantando
Por terras anunciando tua beleza
Senhor, terei meus braços sem cansaço
Tua história em meus lábios e a força na oração

 Iluminados pela Palavra de Deus
A. Busquemos a compreensão que nos vem da Palavra de Deus, para 

não sermos enganados pelas aparências. Ela guia os nossos caminhos, 
ilumina o nosso olhar e conduz nossas ações.

Aclamação ao Evangelho (a escolha do grupo de música)
(Lc 19,1-10)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
T. Glória a Vós, Senhor.

Partilha da Palavra (momento de silêncio e breve reflexão)

Preces
P. Apresentemos a Deus os nossos pedidos, súplicas e ação de graças, 

confiando em sua presença em nossas vidas, assim como no Santíssimo 
Sacramento do Altar, manifestando todo nosso amor e devoção.

L1. Senhor, abençoai nosso Bispo Dom Pedro, nosso Bispo emérito 
Dom Neslon, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, lei-
gos e leigas, para que possam caminhar juntos nesse sonho missionário, 
nós vos pedimos:
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T. Senhor, vem conosco caminhar.
L2. Senhor, olhai por todos que ainda não conhecem Vosso amor, 

para que através desse Sínodo consigam alcançá-lo sendo verdadeiras 
testemunhas do Evangelho, nós vos pedimos:

T. Senhor, vem conosco caminhar.
L1. Senhor, como discípulos missionários, queremos que a influência 

de Cristo chegue a todos os cantos de nossa Diocese, nós vos pedimos:
T. Senhor, vem conosco caminhar.
L2. Senhor, ensinai-nos a sermos verdadeiros missionários em nossas 

famílias, paróquias, pastorais, trabalho, em todos os lugares que estiver-
mos presentes, nós vos pedimos:

T. Senhor, vem conosco caminhar.

P. Agradecidos ao Pai, rezemos juntos a Oração Sinodal:

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. Amém!

Momento de silêncio (5 min)

Momento Mariano
P. Nossa diocese está em festa, pois vive o Sínodo Diocesano ao mes-

mo tempo em que recebemos a graça de vivenciar um Ano Mariano. 
Que Nossa Senhora interceda por todos nós, para que possamos rea-
lizar o nosso projeto sinodal, segundo a vontade de Deus. Rezemos a 
Oração Jubilar: 300 anos de bênçãos.

Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há 300 
anos aparecestes nas redes dos três benditos pescadores no Rio Para-
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íba do sul. Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis que 
para o Pai não existem escravos, apenas filhos muito amados. Diante 
de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as correntes da escravidão! 
Assim, daquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de 
outros filhos e filhas vossos. Para todos tendes sido bênção: peixes em 
abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconcilia-
dos, vida cristã reassumida. Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto 
cuidado! Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos 
acolhemos como mãe, e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa 
missão entre nós: o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Recordai-nos o 
poder, a força das mãos postas em prece! Ensinai-nos a viver vosso jubi-
leu com gratidão e fidelidade! Fazei de nós vossos filhos e filhas, irmãos 
e irmãs de nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo, amém!

Bênção do Santíssimo Sacramento

Oração pelo Papa
P. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco.
P. O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra 

e não o deixe cair sob a ira dos seus inimigos.
P. Tu és Pedro. 
T. E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
P. Oremos: Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o 

vosso servo o Papa Francisco, que constituístes pastor de vossa Igreja. 
Concedei-lhe, vos suplicamos, a graça de edificar seus súditos com suas 
palavras e exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi confiado, 
alcance a vida eterna, PCNS.

T. Amém!

Oração pelo Bispo
P. Oremos por nosso bispo, Dom Pedro.
PQue ele permaneça firme e vigilante apascente o Seu rebanho na 

vossa fortaleza, Senhor, e na grandeza sublime de Vosso Nome.
P. Tu és sacerdote para sempre.
T. Segundo a ordem de Melquisedeque.
P. Oremos: Ó Deus que cuidais do vosso povo com bondade e o con-

duzis com amor, dai o Espírito de sabedoria e a abundância de vossas 
graças a vosso servo Dom Pedro, nosso prelado, a quem confiastes o 
cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente jun-
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to de nós os deveres do ministério sacerdotal e receba na eternidade a 
recompensa de um fiel dispensador, PCNS.

T. Amém!

Canto: Tão Sublime Sacramento
Tão sublime Sacramento / Adoremos neste Altar,
Pois o Antigo Testamento / deu ao Novo o seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, / os sentidos completar.

Ao Eterno Pai cantemos, / e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, / na Trindade eterno amor:
Ao Deus Uno e Trino demos / a alegria do louvor. Amém.

P. Do céu lhes destes o pão.
T. Que contém todo o sabor.

P. Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento nos deixastes o 
memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados 
mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue que experimentamos sem-
pre em nós a sua eficácia redentora. Vós, que viveis e reinais pelos sé-
culos dos séculos.

T. Amém!

(Bênção em silêncio profundo e todos de joelhos para adorar)

Fórmulas de louvores
Bendito seja Deus.
Bendito seja seu Santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja seu sacratíssimo Coração.
Bendito seja seu preciosíssimo Sangue.
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja sua santa e Imaculada Conceição.
Bendita seja sua gloriosa assunção.
Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo.
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Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos.

Oração pela Igreja, pelo Santo Padre e pela Pátria.
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores 

e dignos ministros; derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Pa-
dre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo Pedro, sobre o nosso pároco 
e sobre todo o clero; sobre o chefe da Nação e Estado, e sobre todas as 
pessoas constituídas em dignidade, que governem com justiça. Dai ao 
povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei, com 
os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este bispado de Santo 
André, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular 
e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se re-
comendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, 
que padecem no purgatório: dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Canto: 
Hino Sinodal (página 20).
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ROTEIRO 6
MOMENTO DE ORAÇÃO NOS CRPS

ELES SERÃO O SEU POVO!

Ambientação: 
Recomenda-se preparar uma vela, Bíblia, flores, uma imagem de Nos-

sa Senhora, uma imagem ou estampa de Santo André, cartaz do Sínodo, 
mapa da Diocese.

Antífona meditativa:
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!

A. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui estamos reunidos para que à luz 
do Evangelho, após termos percorrido juntos várias situações, encontros 
que nos fizeram perceber as necessidades, não só de nossas paróquias, 
mas de todas as regiões da diocese, possamos cada vez mais adentrar nos 
caminhos rumo a uma nova forma de evangelização, indo ao encontro de 
nossos irmãos de periferias e também de áreas urbanas, fazer chegar a 
Boa Nova a todas as criaturas. Que o Espírito Santo nos ilumine para que 
possamos elaborar propostas verdadeiramente cabíveis ao que se espera 
de todo esse trabalho Sinodal, sendo possível a sua execução.

Abertura:
Venham, ó nações, ao Senhor cantar! + (faze-se o sinal da cruz en-

quanto se canta)
T. Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo, venham festejar!
T. Ao Deus do universo, venham festejar!
Seu amor por nós, firme para sempre,
T. Seu amor por nós, firme para sempre,
Sua fidelidade dura eternamente!
T. Sua fidelidade dura eternamente!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
T. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito!
T. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito!
Ao partir o pão, ele apareceu,
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T. Ao partir o pão, ele apareceu,
Fica, Senhor, conosco, já entardeceu!
T. Fica, Senhor, conosco, já entardeceu!

Recordação da Vida
A. Somos convidados, neste momento, a recordarmos com alegria, 

o chamado à colaboração e participação neste Sínodo. Desde o início 
somos corresponsáveis na elaboração, na busca de perceber qual o ca-
minho a seguir e enfrentar os desafios que ainda teremos, visando o 
bem comum segundo a vontade do Pai.

L 1. “A nova Jerusalém, a cidade santa (cf. Ap 21, 2-4), é a meta para 
onde peregrina toda a humanidade. É interessante que a Revelação nos 
diga que a plenitude da humanidade e da história se realiza em uma 
cidade. Precisamos identificar a cidade a partir de um olhar contempla-
tivo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, 
nas suas ruas, nas suas praças. A presença de Deus acompanha a busca 
sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido 
para a sua vida.” (Evangelii Gaudium, 71)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

L 2. “Novas culturas continuam a formar-se nestas enormes geo-
grafias humanas em que o cristão já não costuma ser promotor ou 
gerador de sentido, mas recebe delas outras linguagens, símbolos, 
mensagens e paradigmas que oferecem novas orientações de vida, 
muitas vezes em contraste com o Evangelho de Jesus. Uma cultura 
inédita palpita e está em elaboração na cidade.” (Evangelii Gau-
dium, 73)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

L1. “Torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos 
modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, 
e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde 
são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a Pa-
lavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Não 
se deve esquecer que a cidade é um âmbito multicultural.” (Evangelii 
Gaudium, 74)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”
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L 2. “Não podemos ignorar que, nas cidades, facilmente se desenvol-
ve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de menores, 
o abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção e crime. 
Ao mesmo tempo, o que poderia ser um precioso espaço de solidarie-
dade transforma-se muitas vezes num lugar de retraimento e descon-
fiança mútua.” (Evangelii Gaudium, 75)

T. Senhor, ajudai-nos a realizar o “sonho missionário de chegar a 
todos!”

Salmo 84 (85) – cantado 
(preparar uma melodia conhecida antecipadamente)

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
e a vossa salvação nos concedei!
 
1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar:
é a paz que ele vai anunciar.
A paz para o seu povo e seus amigos,
para os que voltam ao Senhor seu coração.
Está perto a salvação dos que o temem
e a glória habitará em nossa terra.

2. A verdade e o amor se encontrarão,
a justiça e paz se abraçarão. 
Da terra brotará fidelidade
e a justiça olhará dos altos céus.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom
e a nossa terra nos dará suas colheitas.
A justiça andará na sua frente
e a salvação há de seguir os passos seus.
 
 Iluminados pela Palavra de Deus
A. Ouçamos a Palavra de Deus, alimento para nossa alma e fortaleza 

para as nossas ações.

Leitura (Ap 21, 1-7)

Partilha da Palavra
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Meditação (Perspectivas para a Pastoral Urbana – Prof. Dr. Mons. Tar-
císio Justino Loro)

L 1. “Elemento importante na pastoral de Jesus foi sua inserção nas 
situações reais de seus ouvintes. O Mestre conhecia a realidade. O ser 
humano com todos os seus  problemas era foco da sua permanente 
encarnação. Jesus penetrou nos corações dos seus interlocutores e lhes 
propôs uma nova vida. Foi visitar, conhecer e salvar Zaqueu, chefe dos 
cobradores de impostos, um exemplo de homem da cidade. Neste sen-
tido, podemos entender que Jesus tomou a cidade como o “lugar”, o 
“ponto de partida para um itinerário”, o “início de uma caminhada” para 
o anúncio do Reino.”

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

L2. O agente de pastoral urbana não pode ignorar a necessidade de 
desenvolver nas áreas urbanas “um trabalho de busca de Deus”. No se-
guimento do Mestre, ele precisa levar em conta a realidade, feita de inú-
meros elementos, mas consciente de que pode sempre se surpreender 
com o inesperado das ações divinas, que se manifestam por si mesmas. 
E não lhe podem ser estranhos os dados da realidade.

Todos cantando: Este é o sonho missionário: a todos os povos che-
gar, na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar!

Preces
P. Elevemos a Deus as nossas preces, confiantes em seu amor e mi-

sericórdia.

L 1. Senhor, olhai pela Igreja, para que seja sempre fortalecida e enco-
rajada a dar testemunho da verdade, nós vos pedimos:

T. Senhor, escutai a nossa prece.
L 2. Senhor, tornai o nosso querido Papa Francisco perseverante a 

cada dia, que nunca desanime em sua missão, concedei-lhe saúde e paz, 
nós vos pedimos:

T. Senhor, escutai a nossa prece.
L 1. Senhor, abençoai nosso bispo, Dom Pedro, presbíteros, diáconos, 

seminaristas, religiosos e religiosas da Diocese de Santo André, que se-
jam firmes na fé e na caridade, a serviço da vida plena para todos, nós 
vos pedimos:
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T. Senhor, escutai a nossa prece.
L 2. Senhor, sustentai a fidelidade e a vida  do vosso povo, de modo 

especial, pelos que contribuem para que a vossa Palavra chegue a to-
dos, através de visitas, orações e cuidados, nós vos pedimos:

T. Senhor, escutai a nossa prece.

P. Pai de bondade, ouvi as preces do vosso povo, que vive juntos o 
Sínodo em nossa Diocese. P.C.N.S.

T. Amém!

Compromisso e envio
 A. Deus nos envia em missão! Peçamos que a Virgem Maria, Senhora 

do Carmo, interceda por todos nós, para que tenhamos compreensão 
e discernimento na escolha da proposta a apresentar, que consigamos 
elaborar um projeto concreto e possível, segundo as inspirações do 
Santo Espírito.

Eis a nossa missão: Evangelizar com alegria, para que se realize o so-
nho missionário de chegar a todos!

P. Rezemos juntos, com confiança, a Oração do Sínodo Diocesano:

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. Amém!

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Bênção e despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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P. Por intercessão de Santo André, Apóstolo, abençoe-vos Deus 
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.

T. Amém!

Canto: 
HINO SINODAL

1. A Diocese entoa /um hino de gratidão,/por todos os operários, /que 
iniciaram a missão./Em nossa longa jornada /muitos aqui se doaram,/
homens e mulheres de Coragem,/ a vida ao próximo entregaram.

Este é o Sonho Missionário:/ a todos os Povos chegar,/ na alegria do 
Evangelho,/ Jesus Cristo anunciar!

2. Sinais dos tempos vivemos,/ hoje somos nova geração,/ desbravemos 
um novo tempo /guiados pela oração. /De portas abertas,/ rumo às pe-
riferias,/ ser rosto da Misericórdia de Deus,/ é o que a Igreja almeja.

3. Que este sínodo dê frutos/ para o futuro da Igreja/, caminhando 
todos juntos,/ como Cristo deseja./ Que nossa missão seja um passo/ 
para irmos além de nós mesmos/, À Luz da Verdade façamos,/ do 
sonho realidade.

4. Comunidades de Famílias /nossas paróquias possam ser,/ Lugar de 
iniciação na Fé,/ para a Palavra viver./ Que os jovens sejam capazes/ 
de responder ao chamado,/ tenham coragem de trocar tudo/ pelo 
Reino de Deus

5. As Alegrias e Esperanças, /Tristezas e Angústias,/todas as dores 
desse mundo,/ sejam também de nossa Igreja./Maria, Mãe da Miseri-
córdia,/vem conosco caminhar,/nos leve ao excluído e abandonado/ 
para Jesus Cristo anunciar.
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ORAÇÃO DO SÍNODO DIOCESANO

Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna. 
Amém!


