
 

Arquidiocese de Juiz de Fora 

Sínodo dos Bispos – 2023  

 Fase Diocesana 
 

 

Celebração da Escuta nas paróquias 
 

Orientações: 
1. Reúna-se cada um dos grupos paroquiais: pastorais, associações, grupos de serviços, organismos e 
movimentos. 
2. Cada grupo deverá escolher um secretário, que irá anotar o conteúdo das respostas e, em seguida, elaborar 
um relatório. 
3. O grupo também escolherá um representante que deverá participar do encontro “Koynonia” que reunirá, 
por setores, os grupos existentes na forania. 
4. O representante terá consigo o relatório redigido a partir desta reunião, como fruto das reflexões do grupo. 
5. Preparar o ambiente com vela acesa e a Bíblia aberta no livro dos Atos dos Apóstolos. 

 

 

Celebração da Escuta 
 

Refrão orante: Onde existe amor, fraterno amor! Onde existe amor, Deus aí está. 
 
Saudação inicial: Em nome do Pai... 
 
Canto:  
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. 
1. Vós sois a alma da Igreja / Vós sois a vida, sois o amor / Vós sois a graça benfazeja. 
Que nos irmana no Senhor / Que nos irmana no Senhor. 
 
Oração pelo Sínodo 2023: 
Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo: estamos todos reunidos no vosso nome. 
Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, 
mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada 
por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias 
humanas nos torne parciais, para que sejamos um em Vós e nunca nos separemos da 
verdade. Nós Vo-lo pedimos a Vós que, sempre e em toda a parte, agis em comunhão 
com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amem. 



 
Leitura bíblica: Atos 2, 42-47. 
 
Canto:  
1. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com o seu povo. É 
hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. 
Por isso, vem: entra na roda com a gente também. Você é muito importante (2x) 
Vem. 
2. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando 
dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão 
3. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É ele quem nos 
convida pra trabalhar. O amor repartir e as forças juntar. 
 
Para refletir em grupos: 
 
1. “Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um 
só é o Senhor” (1Cor 12, 4-5).  Há variedades de formas de pensamentos na sociedade 
e na vida eclesial também. Na sua experiência, o que significa caminhar juntos? 
 
2. “A resposta a estas difíceis questões, podemos encontrá-la numa cuidadosa educação 
para o respeito da consciência do outro, tendo, como meios, o conhecimento de outras 
culturas e religiões e a equilibrada compreensão das diversidades existentes. Que 
meio melhor, para a unidade na diversidade, poderíamos usar do que o 
empenhamento de todos na busca comum da paz e na afirmação comum da 
liberdade, que ilumina e valoriza a consciência de cada um?” (São João Paulo II) 
Unidade não é uniformidade! O que é, então, a unidade? 
 
3. “E quem é o meu próximo?” (Lc. 10, 25-37). A esta pergunta, Jesus responde com a 
parábola do Samaritano. “Somos chamados a ser uma Igreja samaritana” (Papa 
Francisco), que saiba olhar quem está à margem, escutar e cuidar de quem não é 
ouvido ou até mesmo excluído dos centros de decisões. E o próximo? Quem são as 
pessoas ou grupos que geralmente permanecem fora e, por isso, acabam não sendo 
escutados e incluídos nos processos de discernimento? Como escutá-los? 
 
4. “Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil” (Jo 10, 16). Como tem sido o 
diálogo com irmãos e irmãs de outras Igrejas Cristãs? E o diálogo com pessoas de 
outras religiões? Como escutá-los? 
 
5. “Sabemos que a visão destes males deprime as almas de alguns, a tal ponto que não 
veem outra coisa senão trevas, as quais pensam estar tomando conta da face da terra. 
Nós, porém, preferimos reafirmar nossa inabalável confiança no divino Salvador do 
gênero humano, que jamais abandonou os mortais por ele remido. Ao contrário, 
seguindo as recomendações de Cristo Senhor, que nos exorta a interpretar ‘os sinais 
do tempo’ (Mt 16,3),  em meio a trevas tão densas vemos não poucos indícios que 



parecem oferecer esperanças de uma época melhor para a Igreja e para a humanidade 
(São João XXIII). 
 
- É preciso ter coragem de ver a realidade com suas luzes e sombras. Que “sinais dos 
tempos” vemos? Entre as trevas o que conseguirmos vislumbrar como sinais de 
esperança de um tempo bom?  
 
- E ainda: escutamos e dialogamos com os parceiros da vida pública? Estes são 
pessoas e grupos que partilham o ideal do bem comum, mas não estão ligados 
diretamente a uma religião. 
 
Encerramento: 
Oração II Fase do Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora 

Senhor, enviai o vosso Espírito Santo sobre nós, na celebração do 2º Sínodo 
Arquidiocesano, iniciado em 2019. Na ocasião, nada sabíamos a respeito do ano seguinte, 
quando surgiu a pandemia que determinou drástica modificação no modo de viver em todo 
o mundo.  

Tendo passado o vale escuro dos sofrimentos, contágios e mortes de tantas pessoas, 
hoje nos encontramos em situação mais tranquila e animadora, embora ainda tenhamos que 
ter cuidados, pois nem tudo está resolvido.  

Queremos agora celebrar a segunda fase de nosso Sínodo, com muita esperança. 
Contemplamos muitos irmãos entre nós marcados pelos sofrimentos, e também pelos 
índices de pobreza que aumentaram.  

Abençoai este novo momento, no qual queremos contemplar sobretudo a caridade, a 
solidariedade e a revisão de nossa pastoral.  

Ó Maria Santíssima, intercedei por nós como fizestes em Caná da Galileia e protegei 
a Arquidiocese de Juiz de Fora, para que seja uma Igreja sempre em missão. Santo Antônio, 
sede nosso guia sinodal rumo à celebração dos cem anos de nossa Igreja diocesana e ajudai-
nos a “proclamar o evangelho pelas ruas e sobre os telhados”. Amém. 

 
Hino: 
1. Pra vencer os desafios que o tempo nos trouxer, é preciso dar as mãos, caminhar juntos 
como irmãos. Pois amor-fraternidade é projeto de Jesus e formar comunidades, ser no 
mundo sal e luz. 
 
Ide pelo mundo! O Evangelho proclamai pelas ruas e sobre os telhados. 
Sede nesse mundo Boa Nova do Senhor: Testemunhas da esperança, Sacramento do 
Amor. 
 
2. Uma Igreja missionária, através da comunhão, anuncia a esperança de que tempos bons 
virão. Caminhemos sempre unidos, de mãos dadas, somos luz. Que no mundo resplandeça 
a beleza de Jesus! 
 
3. Onde há amor e há caridade Deus ali também está. O Deus Trino, em unidade, nos ensina 
como amar. E primeiro olhar os pobres, os que Cristo escolheu. Pois o Reino é dos pequenos 
e os pequenos são de Deus. 


