
(Sugestão de Roteiro para a Assembleia Sinodal nas Paróquias. Destaca-se a importancia de 

se conservar o Texto de Emaús como inspiração bíblica e ser fiel às questões propostas pelo 

Sinodo, os demais elementos podem ser revistos e adaptados segundo a realidade de cada 

Comunidade Paroquial) 

 

 

ASSEMBLEIA SINODAL – PARÓQUIAS 

“... Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles.” (Lc 24,15) 

 

Momento de Espiritualidade:  

 

(Preparar o ambiente com o Círio Pascal, a Imagem do Padroeiro, a Palavra de Deus em 

destaque, o Banner com a logo do Sínodo e outros símbolos eclesiais) 

 

CHEGADA - silêncio - oração pessoal 
 

ABERTURA 

 
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)  
Ao Deus do universo venham festejar! (bis) 
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)  
Sua fidelidade dura eternamente! (bis) 
- Crentes no evangelho, venham a cantar! (bis)  
Com todas as Igrejas, vamos celebrar! (bis) 
- Povo em romaria, povo peregrino, (bis)  
Da terra prometida cante alegre hino. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)  
Glória a Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis) 
- Vem, ó Santo Espírito, vem iluminar, (bis)  
Este nosso encontro, vinde abençoar. (bis) 

RECORDAÇÃO DA VIDA 
O(a) coordenador(a) sugere um breve momento de recordação da vida retomando momentos 
significativos da caminhada diocesana e paroquial, introduzindo a temática da assembleia 
sinodal.. 

 
HINO: Invocação ao Espírito Santo: (Canto do Espírito Santo à escolha) 

SALMO 133(132) 
"Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são 
meus discípulos" (Jo 13,35). 
 
Neste salmo, inspirado numa velha canção, cantemos a alegria da fraternidade e 
bendigamos ao Senhor pela nossa comunhão.) 

Oi, que prazer, que alegria 

o nosso encontro de irmãos! (bis) 

 
1. É óleo que nos consagra, que ungiu teu servo Aarão. 
- É como um banho perfumado, gostosa é nosso união! 

 
2. Orvalho de alta montanha que desce sobre Sião. 
- Sereno da madrugada gostosa é nossa união! 

 
3. Senhor, tu nos abençoas, e a vida vem de porção. 
- É vida que dura sempre, gostosa é nossa união! 



 
4. Ao Deus de todas a crenças, a glória e a louvação. 
- No amor da Santa Trindade, gostosa é nossa união! 

LEITURA BÍBLICA: Lc 24, 13-34 

MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões... 
 

PRECES 
Preces espontâneas  
Pai Nosso ... 

Oração 
Ó Deus de sabedoria, derrama sobre nós a luz do teu Espírito. Inspira nossas palavras e conduze 
nossas ações, para que neste encontro tudo comece e termine em teu nome e se realize para a 
tua glória e a edificação da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
INTRODUÇÃO AO TEMA  

(Assessoria Apresenta, de modo sintético, em torno de 40 minutos, toda a proposta do Sínodo e 

os passos a serem dados, de modo que fique claro a proposta da Assembleia. Segue abaixo um 

texto norteador para este momento... ) 

 

Animador(a): Estamos vivendo um momento especial da Graça de Deus na nossa Igreja, que é a 

realização do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco para o ano de 2023. A palavra 

Sínodo significa “Caminhar Juntos”, ou seja, realizar de modo coletivo, comunitário, como Povo 

de Deus um caminho com Jesus. Acompanhemos atentamente a passagem do encontro dos 

discípulos de Emaús com Jesus Ressuscitado.  

O texto de Emaús oferece para nós o modelo do caminho sinodal que a Igreja começa a viver desde 

agora. É o caminhar juntos que queremos fazer, como Paróquia e (Arqui)Diocese, participando 

com alegria desse processo onde todos nos iremos crescer no caminho com Jesus e com os irmãos 

e irmãs, como Igreja.  

A Igreja Católica, desde o final do Concílio Vaticano II já realizou inúmeros Sínodos dos Bispos, 

sempre ajudando o Papa a refletir e decidir sobre temas importantes na vida da Igreja. Alguns 

sínodos são gerais, envolvendo o episcopado do mundo inteiro; outros, são regionais, como o que 

tivemos sobre a Amazônia, envolvendo os Bispos de uma área específica do mundo.  

O Papa Francisco, ao convocar este Sínodo, deseja que a caminhada envolva toda a Igreja do 

mundo inteiro, num processo de participação de todos, uma vez que a realidade da sinodalidade 

está presente em todas as nossas estruturas eclesiais, desde a menor comunidade, da menor 

Paróquia do mundo, até as estruturas centrais da Igreja, na Cúria Romana.  

Vejam como a passagem de Emaús é a síntese de todo o caminho sinodal: nós somos esses 

discípulos e vamos a caminho, com nossas dores, medos e tribulações. Mas Jesus não nos deixa 

sozinhos: 12 na Palavra proclamada, meditada, rezada e vivida (a Leitura Orante), o nosso coração 

vai se aquecendo. Na vida eclesial, a acolhida faz com que Jesus mesmo permaneça conosco no 

irmão e irmã que caminham ao nosso lado. A Eucaristia celebrada nos abre os olhos e podemos, 

então ver Jesus conosco. A partir de todo esse processo, voltamos para a nossa Jerusalém, o nosso 

mundo, onde evangelizar consiste em proclamar a Boa Nova: Jesus está vivo e caminha conosco!  

 É isso que nós viemos fazer aqui, nesta Assembleia Paroquial: caminhar juntos e ter Jesus 

caminhando conosco, aquecendo o coração da sua Igreja, do seu povo a caminho. 

 

Motivação para os grupos  

(Cada paróquia fica livre para escolher o melhor método para responder o questionário. Segue 

uma sugestão...) 

 

Animador(a): Iremos, agora, nos dividir em pequenos grupos, para debater e responder às 



perguntas que estão sendo feitas a nós. É muito importante a participação de todos para 

podermos oferecer ao Papa o melhor de nós e ele possa ter uma noção mais exata da nossa 

realidade como Igreja. Cada grupo vai escolher um(a) secretário(a) para recolher as respostas.  

 

Questões para os grupos segundo as TEMÁTICAS:  

 

I) Acompanhantes no caminho  

Na nossa Paróquia, podemos dizer que acolhemos a todos que desejam caminhar conosco, 

caminhar juntos? Alguém fica de fora dessa caminhada? Existe na Paróquia serviços pastorais 

desinados a para acolher os mais pobres?  

 

II) Escutar  

Na nossa Paróquia, todos têm voz para dar a sua opinião? Os leigos e leigas se sentem à vontade 

para falar aquilo que pensam e desejam? Damos espaço para todos, especialmente para os mais 

pobres e marginalizados?  

 

III) Falar 

Como participamos da vida da sociedade? Somos corajosos em dar nossa opinião, seja na vida da 

comunidade, seja na vida da sociedade? Como a nossa Paróquia se relaciona com as mídias 

sociais?  

Como se dá a relação da Igreja com os fiéis que exercem funções públicas ou políticas na 

sociedade? Nossos leigos e leigas são preparados para exercer de modo profético suas funções na 

vida pública da sociedade?  

 

IV) Celebrar  

Qual o espaço que a Palavra e a Eucaristia ocupam na vida da nossa Paróquia e na nossa vida de 

cristãos? Nossas liturgias são bem preparadas e celebradas? Como vai a vida litúrgica da nossa 

Paróquia? E os diferentes ministérios e serviços? Que espaço é dado à Palavra de Deus em nossa 

Paróquia? Fazemos a Leitura Orante da Palavra de Deus?  

Podemos dizer que todos os que frequentam a nossa Paróquia são de fato discípulos missionários 

de Jesus Cristo? Eles têm consciência dessa dignidade batismal? O que está faltando para que isso 

aconteça?  

 

V) Partilhar a responsabilidade 

Nossa Paróquia possui uma relação de corresponsabilidade com outras Paróquias e comunidades?  

 

VI) Diálogo na Igreja e na Sociedade 

Dentro da Paróquia, existe diálogo entre as diferentes pastorais e grupos? Como é promovido o 

diálogo entre nós, especialmente quando existem ideias divergentes?  

 

VII) Ecumenismo e Diálogo interreligioso 

Existe um relacionamento de abertura com outras Igrejas cristãs existentes ao nosso redor? E com 

as Religiões não-cristãs ou com os que não crêem?  

 

VIII) Autoridade e participação  

Como estimulamos crianças e jovens a viverem de modo autêntico sua vocação cristã e atuarem 

na linha de frente na ação pastoral da Igreja? A nossa Paróquia reza e atua em prol do surgimento 

de novas vocações sacerdotais, religiosas e leigas para a Igreja?  

Como é exercido o serviço da coordenação na vida de nossa Paróquia? Como vemos o serviço e a 

missão do padre? Somos participantes da vida da nossa Paróquia ou deixamos tudo para o padre? 

Como estão funcionando o CPP e o CAEP?  

 

IX) Discernimento e decisão 



Somos uma Paróquia onde se vive a sinodalidade? Sabemos tomar decisões em conjunto, no 14 

setor pastoral e no administrativo? O que precisamos melhorar para que isso aconteça?  

Como deve ser a Igreja Católica nos dias de hoje na Sociedade em que vivemos?  

 

X) Formar-nos na sinodalidade 

Como nossas comunidades estão planejando um exercício permanente de sinodalidade eclesial, 

com espaços de encontro, escuta e discernimento?  

 

INTERVALO  

 

7. Plenário 

É muito importante que todas as respostas sejam consideradas e valorizadas. A síntese será feita 

pela equipe responsável da organização da Assembleia Paroquial.  

 

9.Avisos  

 

10. Bênção Final e de Envio  

 

LUZ DE CRISTO  

 

Distribui-se as velas e todos acendem no Círio Pascal (canta-se um canto apropriado); Em 

seguida todos rezam juntos a oração do Sínodo: 

 

(Adsumus, Sancte Spiritus! ) 

 

Estamos na Vossa presença, ó Divino Espírito Santo, especialmente reunidos em vosso Nome, 

apesar da consciência dos nossos pecados. Vinde a nós, permanecei conosco, dignai-vos habitar 

em nossos corações. Ensinai-nos como devemos agir, mostrai-nos como Vos podemos agradar e 

o que devemos fazer. Sede nosso único Inspirador, e o Autor de nossos julgamentos, Vós que, com 

o Pai e o seu Filho, possuís o nome glorioso. Vós, que sumamente amais a equidade, não permitais 

que sejamos perturbadores da justiça. Que o pecado não nos arraste à ignorância; que não sejamos 

dobrados por favores, nem corrompidos por cargos ou pessoas; ligai-nos eficazmente a Vós com 

o dom único da vossa graça, a fim de que em Vós sejamos um, e em nada nos afastemos da verdade. 

Assim, congregados em Vosso nome, possamos conservar a justiça com a moderação da piedade, 

a fim de que, em nenhuma de nossas decisões, julguemos diferentemente de Vós, e possamos, pelo 

bem que realizamos, alcançar o prêmio eterno. Amém! 

 

(Segue a benção dada pelo Pároco) 

 

BÊNÇÃO 
O Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e no serviço do seu povo. Derrame 
sobre nós o seu Espírito e nos conduza sempre unidos na mesma fé, esperança e caridade, agora 
e sempre. Amém! 
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