Secretaria Geral
do Sínodo dos Bispos

Sugestões Litúrgicas para celebrar
a Abertura do Sínodo nas Igrejas locais
Domingo, 17 de outubro de 2021

A celebração da abertura do Sínodo, a 17 de outubro, nas dioceses poderia ser uma Liturgia
Eucarística ou assumir uma outra forma: a de uma Liturgia da Palavra, de uma Peregrinação,
de um momento de oração menos formal, etc. … Neste documento encontrareis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Os objetivos da Celebração Litúrgica para abrir a fase diocesana do Processo Sinodal
Ideias e sugestões gerais para a Celebração da Abertura
A oração do Sínodo Adsumus Sancte Spiritus
Uma proposta para as formas a usar numa Celebração Eucarística
Uma proposta para a estrutura de uma Liturgia da Palavra
Uma proposta para uma Procissão durante a Liturgia e/ou uma Peregrinação
Uma outra proposta para as Orações dos Fiéis
Uma proposta para a Bênção

1. Os objetivos da Celebração Litúrgica para abrir a fase diocesana
do Processo Sinodal
➢ Centrar a atenção na Palavra de Deus e entronizar solenemente a Palavra de Deus
numa procissão, como se faz no início de cada Concílio e Sínodo
➢ Invocar o Espírito Santo para guiar a fase diocesana do Processo Sinodal
➢ Confiar o Processo Sinodal a Deus, através da intercessão materna de Maria,
Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja
➢ Celebrar o início do Processo Sinodal em união com todas as Igrejas locais do
mundo
➢ Reunir representantes do Povo de Deus na diocese, num espírito de comunhão
➢ Inspirar a participação na fase diocesana do Processo Sinodal
➢ Ser enviados no caminho da peregrinação sinodal como Igreja missionária
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2. Ideias e sugestões gerais para a Celebração de Abertura
➢ Para realçar a importância do Espírito Santo, o papel central do Pentecostes na vida
da Igreja e o aspeto pneumatológico do processo sinodal, sugere-se que a liturgia se
inspire na Vigília de Pentecostes. Pode celebrar-se a Missa votiva do Espírito Santo
e pode invocar-se o Espírito Santo mediante o canto do Veni Creator Spiritus. A
oração Adsumus Sancte Spiritus pode usar-se para marcar a abertura deste Sínodo,
pedindo a orientação e a inspiração do Espírito Santo para a diocese e para toda a
Igreja.
➢ Podem observar-se momentos de oração comunitária ou de silêncio comum como
formas úteis de se estar juntos atentos à voz do Espírito Santo.
➢ Pode utilizar-se uma imagem ou um ícone da Tradição para acompanhar o caminho
bienal do Processo Sinodal (por exemplo, a descida do Espírito Santo no Pentecostes,
Jesus acompanhando os discípulos no caminho de Emaús).
➢ Podem usar-se imagens e ações simbólicas para mostrar a unidade na diversidade
do Corpo de Cristo. O ponto principal do Sínodo é o caminhar juntos, envolvendo
todos os fiéis e todos os ministérios da Igreja.
➢ No final da liturgia, podem usar-se gestos simbólicos para enviar a assembleia para o
percurso sinodal de caminhar juntos percorrendo o caminho uns com os outros,
sob a guia do Espírito Santo.
➢ É importante salientar os três elementos-chave deste Sínodo: Comunhão,
Participação e Missão.
➔ Para sublinhar a Comunhão, as mensagens-chave a transmitir incluem:
“Estamos espalhados por toda a diocese, mas Deus une-nos como um só”; “O
objetivo não é sermos todos iguais, mas caminhar juntos, partilhando um
caminho comum e abraçando a nossa diversidade”; “A comunhão que Deus
constrói no meio de nós é mais forte do que qualquer divisão”; “No meio das
nossas muitas diferenças, estamos unidos no nosso batismo comum, como
membros do Corpo de Cristo”. Para manifestar a comunhão aos vários níveis da
Igreja local, pode dar-se ênfase às paróquias, aos movimentos e às diversas
comunidades de toda a diocese.
➔ Para sublinhar a Participação, os fiéis leigos devem ter um papel vital na
liturgia. Deveria também fazer-se um esforço para incluir aqueles que por vezes
são excluídos, incluindo membros de outras confissões cristãs e de outras
religiões, as pessoas em situação de pobreza e marginalização, as pessoas que
vivem com uma deficiência, os jovens, as mulheres, etc.
➔ Para sublinhar a Missão, pode pôr-se em relevo os muitos dons e carismas do
povo de Deus na diocese, reiterando os seguintes conceitos-chave: “Cada cristão
tem um papel vital a desempenhar na missão da Igreja”; “Todos os batizados são
pedras vivas na edificação do Corpo de Cristo”; “Ninguém é excluído da alegria
do Evangelho”; “Os leigos têm uma missão especial no testemunho do
Evangelho em todos os âmbitos da sociedade humana”; “Como discípulos de
Jesus, somos fermento no meio da humanidade para que o Reino de Deus possa
surgir em todo o mundo”.
➢ Depois da cerimónia de abertura em Roma, a 10 de outubro de 2021
➔ Decorrem 7 dias entre a cerimónia de abertura em Roma e a cerimónia de
abertura nas Igrejas locais (17 de outubro de 2021). O convite é para usar este
tempo como preparação espiritual para a abertura do Sínodo em cada Igreja local
e fazer 7 dias de oração por intenções específicas relacionadas com o Sínodo.
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3. Oração pelo Sínodo: Adsumus Sancte Spiritus
Esta oração pode ser amplamente utilizada em toda a fase diocesana do Processo Sinodal.
Também pode ser incorporado na celebração litúrgica para abrir o Sínodo nas igrejas locais,
em 17 de outubro. Atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560-636), tem sido tradicionalmente
utilizada nos concílios e nos sínodos durante séculos. A versão que se segue foi
especificamente concebida para o caminho sinodal da Igreja de 2021 a 2023.

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós,
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos
a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amen.
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4. Uma proposta para as formas a usar numa Celebração Eucarística
As Igrejas locais que decidem abrir o processo sinodal com uma celebração podem usar
uma das seguintes
➢ Missa votiva do Espírito
Ou então
➢ Missas e Orações para várias
I. Pela Santa
▪ Formulário Pela Igreja
▪ Formulário Pela Igreja local
OU
V. Para um concílio ou um sínodo
Oração Universal
Introdução do Sacerdote
Irmãos e irmãs:
Aguardando ansiosamente
a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo,
supliquemos com renovado fervor a sua misericórdia
para que Ele, que veio ao mundo
para trazer a boa nova aos pobres e curar os corações atribulados,
também no nosso tempo traga a salvação a todos os necessitados1.
Orações dos fiéis
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja luz das nações e sacramento universal de
salvação, caminhando com todos os povos para o Reino de Deus2, oremos.
2. Pelo nosso Papa Francisco, por N, nosso Bispo e pelo santo e fiel Povo de Deus da
Diocese de/o N. para que a celebração deste Sínodo nos ajude a discernir a vontade
de Deus e a realizá-la corajosamente3, oremos.
3. Por todas as autoridades civis e públicas, para que procurem sempre o bem comum,
agindo com justiça e honestidade, oremos.
4. Pelos doentes, as pessoas sós, os oprimidos e todos os que sofrem, para que nunca
sejam abandonados, mas antes protegidos e cuidados como o rosto de Cristo num
mundo sofredor, oremos.
5. Por nós próprios, aqui reunidos, para que este Processo Sinodal nos conduza a uma
comunhão cada vez mais profunda na Igreja, favoreça a nossa participação nela e nos
torne capazes de partir em missão4, oremos.
Oração do Sacerdote
Senhor nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza,
fonte da verdadeira devoção
atendei a oração da vossa Igreja,
e dai-nos a graça de receber o que vos pedimos com fé.
Por Cristo, nosso Senhor5.

1

Cf. Missale Romanum, Appendice V, n.3

Cf. Collecta Formulario ’A’ Pro Ecclesia
Cf. Super oblata Pro Concilio vel Synodo
4
Cf. Titolo del processo sinodale
2
3

5

Cf. Missale Romanum, Appendice V, n.1
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5. Proposta para uma Liturgia da Palavra
Começa no Batistério
Canto de Entrada
Sinal da Cruz
Saudação
Admonição
Renovação das Promessas Batismais
Asperges (Rito de Aspersão)

Início da Procissão para a Igreja
Canto processional da Ladainha dos Santos
O Evangeliário abre a Procissão
A seguir ao Evangeliário, leva-se uma imagem (ícone) Mariana.
O Evangeliário será colocado sobre o altar e a imagem (ícone) mariana perto do altar.
Oração Coleta

Proclamação da Palavra
Primeira Leitura: At 10,1-48; ou At 2,1-11.
Salmo Responsorial: Sl 104,1.24, 29-30, 31,34; ou Sl 33,10-15
Segunda Leitura: Gal 5,1-24; ou 1 Cor 12,12-26; ou 1 Cor 12,27-31
Aclamação ao Evangelho
Evangelho: Lc 24,13-35; ou Mt 5,13-16; ou Lc 8,4-15; ou Lc 8,16-18a,19-21; ou Jo 16,12-15
Homilia
(À homilia deve seguir-se um momento de oração em silêncio)

Fazer ressoar a Palavra de Deus
Diversos membros do Povo de Deus podem apresentar breves testemunhos. Após cada
testemunho, leva-se uma vela para diante da imagem mariana. Entre um testemunho e o
seguinte pode cantar-se uma breve aclamação ao Espírito Santo. Pode também cantar-se o Veni
Creator Spiritus e recitar-se a oração Adsumus Sancte Spiritus. Aos testemunhos e à invocação
do Espírito Santo segue-se a Oração dos Fiéis, e, em seguida, lo Pai nosso. Os testemunhos
podem também ser substituídos por um breve tempo de partilha orante sobre a Palavra de Deus
que foi proclamada, em pequenos grupos de 2-5 pessoas.

Conclusão
Bênção
Entrega de um sinal da missão para simbolizar o início do Sínodo
Despedida
Cada paróquia/comunidade (ou os seus representantes), depois de ter recebido um sinal da
missão do Sínodo, vai junto da imagem mariana e toma a lâmpada que a sua
paróquia/comunidade acenderá durante o caminho sinodal.
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6. Proposta para uma Procissão durante a Liturgia e/ou uma Peregrinação
➢ É oportuno organizar uma Procissão, para representar o caminho como ponto de
partida do processo sinodal.
o

A Procissão pode dirigir-se à fonte batismal como recordação do nosso
comum Batismo, que nos une a todos como filhos de Deus, chamados à
santidade.

o

A Procissão pode incluir a Renovação das Promessas Batismais e a
Ladainha dos Santos.

➢ Organizar uma Peregrinação a um santuário importante na diocese é um modo
simbólico de caminhar juntos para empreender o Processo Sinodal. A Peregrinação
pode ser acompanhada por uma Liturgia da Palavra ou uma Celebração Eucarística.
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7. Uma outra proposta para a Oração dos Fiéis
Uma oração inspirada pelos 10 núcleos temáticos do Documento Preparatório (§30)
Pela Igreja: para que possamos caminhar como companheiros lado a lado, na mesma estrada,
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para termos ouvidos que oiçam. Que os nossos corações e as nossas inteligências se abram
para acolher os outros sem preconceitos.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Pelo dom de falar e dar opinião. Para que sejamos animados nesta viagem sinodal para falar
com coragem e parresia6 [ousadia], unindo liberdade, verdade e amor.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Por uma Igreja que saiba celebrar. Para que o nosso caminho em conjunto, nos próximos
meses, se baseie na escuta comum da Palavra de Deus e na celebração da Eucaristia na
comunhão do povo de Deus.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Pela nossa participação na Missão de Cristo. Para que, mediante o nosso caminho sinodal em
conjunto, possamos crescer na responsabilidade partilhada pela missão que nos foi confiada.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Por um verdadeiro diálogo na Igreja e na sociedade. Para que, mediante um caminho de
perseverança, paciência e compreensão recíproca, estejamos atentos à experiência das pessoas
e dos povos.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Pela unidade dos cristãos. Para que o diálogo entre cristãos de diversas denominações, unidos
por um só Batismo, possa irradiar um novo esplendor neste caminho sinodal.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Pelo exercício da autoridade e pela participação no Povo de Deus. Para que as raízes sinodais
da Igreja tenham como fruto novos modos de estar ao serviço uns dos outros a todos os níveis
do Corpo de Cristo.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que o nosso discernimento seja guiado pelo Espírito Santo. Para que todas as decisões
tomadas neste caminho sinodal sejam alcançadas com o discernimento através de um
consenso que brote da nossa comum obediência ao Espírito Santo.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Por uma espiritualidade do caminhar juntos. Para que possamos ser formados como discípulos
de Cristo, como famílias, como comunidades e como seres humanos, mediante a nossa
experiência deste caminho sinodal.
Oremos ao Senhor.
R/. Ouvi-nos, Senhor ou Ouvi, Senhor, a nossa oração.
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O termo bíblico "parrhesia" (cf. At 4.13; Ef 3.12; Hb 3.6) pode ser traduzido por "ousadia" por razões pastorais.
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8. Uma proposta para a Bênção
Nós somos o Corpo de Cristo e todos somos seus membros. A Vós que sois o seu povo,
que o Senhor vos mantenha na unidade do seu amor para que o mundo creia!
O coro e a assembleia respondem: AMEN! AMEN! AMEN!
Todos somos chamados à santidade! Vós, religiosos, leigos e todo o Povo de Deus,
animai-vos uns aos outros a viver segundo a luz do Evangelho!
O coro e a assembleia respondem: AMEN! AMEN! AMEN!
O Corpo de Cristo é construído mediante diversos carismas e ministérios. A vós,
diáconos, sacerdotes, [bispos]7 e todos os ministros do Povo de Deus, que o Senhor vos
mantenha fiéis e alegres no serviço da missão da Igreja!
O coro e a assembleia respondem: AMEN! AMEN! AMEN!
Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai  Filho  e Espírito  Santo!
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Omite-se quando só está um Bispo presente a dar a Bênção.
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