
Guião para participante

Caminhamos juntos, inspirados pelo Espírito Santo

 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO 
[Todos rezam em conjunto]
Divino Espírito, alma da minha alma, Eu Vos adoro. Iluminai-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-
me, ensinai-me o que devo fazer, dai-me as vossas ordens. Eu prometo submeter-me a tudo 
que desejardes de mim, e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-me somente 
conhecer a vossa vontade! Amen.

A questão fundamental que se encontra no centro deste processo sinodal é a seguinte:

Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”: como é que este 
“caminhar juntos” se realiza hoje na nossa Igreja particular? Que passos o Espírito nos 

convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?

Na Igreja e na sociedade, estamos no mesmo caminho, lado a lado.

- Na vossa Igreja local, quem são aqueles que “caminham juntos”? Quando dizemos “a 
nossa Igreja”, quem é que faz parte dela? Quem nos pede para caminhar juntos?

- Quem são os companheiros de viagem, inclusive fora do perímetro eclesial?

- Que pessoas ou grupos são, expressa ou efetivamente, deixados à margem?

OS COMPANHEIROS DE VIAGEM

OUVIR

A escuta é o primeiro passo, mas requer que a mente e o coração estejam abertos, sem 
preconceitos.

- Com quem está a nossa Igreja particular “em dívida de escuta”?

- Como são ouvidos os Leigos, de modo particular os jovens e as mulheres?

- Que espaço ocupa a voz das minorias, dos descartados e dos excluídos?

- Conseguimos identificar preconceitos e estereótipos que impedem a nossa escuta?

- Como ouvimos o contexto social e cultural em que vivemos?



TOMAR A PALAVRA

Todos estão convidados a falar com coragem, liberdade, verdade e caridade.

- Como promovemos, no seio da comunidade e dos seus organismos, um estilo 
comunicativo livre e autêntico, sem ambiguidades e oportunismos? E em relação à 
sociedade de que fazemos parte?

- Quando e como conseguimos dizer o que é deveras importante para nós?

- Como funciona a relação com o sistema dos meios de comunicação social (não só 
católicos)? Quem fala em nome da comunidade cristã e como é escolhido?

CELEBRAR

“Caminhar juntos” só é possível se nos basearmos na escuta comunitária da Palavra e 
na celebração da Eucaristia.

- De que forma a oração e a celebração litúrgica inspiram e orientam efetivamente o 
nosso “caminhar juntos”? Como inspiram as decisões mais importantes?

- Como promovemos a participação ativa de todos os Fiéis na liturgia e o exercício da 
função de santificar?

- Que espaço é reservado ao exercício dos ministérios litúrgicos (leitores, acólitos, 
cantores, ministros da comunhão, zeladores, sacristães, acolhimento, etc?

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.


