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D.: Em nome do Pai + e do Filho + e do Espirito Santo. Amém! 
 
1. À ESCUTA DO ESPÍRITO  
Invocação ao Espírito Santo. 
 

Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, 
aberto à vossa silenciosa 
e forte palavra inspiradora, 
fechado a todas as ambições mesquinhas, 
alheio a qualquer desprezível 
competição humana, 
compenetrado do sentido da santa Igreja! 
 
Um coração grande, desejoso 
de se tornar semelhante 
ao coração do senhor Jesus! 
 
Um coração grande e forte 
para amar todos, 
para servir a todos, 
para sofrer por todos! 
 
Um coração grande e forte 
para superar todas as provações, 
todo tédio, todo cansaço, 
toda desilusão, toda ofensa! 
 
Um coração grande e forte, 
constante até o sacrifício, 
Quando for necessário! 
 
Um coração cuja felicidade 
é palpitar com o coração de Cristo 
e cumprir humilde, fiel e virilmente, 
a vontade do Pai. Amém. (Papa São Paulo VI) 
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Cantemos:  
Vem, Espírito Santo, vem. 
Vem iluminar 
 
Nossos caminhos, vem iluminar! 
Nossas ideias, vem iluminar! 
Nossas angústias, vem iluminar! 
As incertezas, vem iluminar 
 
Toda a Igreja, vem iluminar 
A nossa vida, vem iluminar! 
Nossas famílias, vem iluminar! 
Toda a terra, vem iluminar! 
 
D.: Vamos fazer memória do modo como o Espírito orientou o caminho da 
Igreja ao longo da história e como hoje nos chama a ser, juntos, testemunhas 
do amor de Deus: 
 
Leitor 1: O termo “sínodo” deriva do grego, que significa “reunião”. O termo é 
composto pelo prefixo “syn (junto com/junto de/junto a) e pelo substantivo 
“hodós” (caminho). O verbo grego synodéo significa “fazer um caminho com 
alguém”. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no seu n. 22, apresenta o 
episcopado como um “Colégio” que tem à sua frente o sucessor de Pedro, o 
Papa. Assim procedendo, o documento deixou claro que cabe aos bispos, 
sempre em união com o Romano Pontífice, em virtude do múnus de ligar e 
desligar que também receberam, enquanto sucessores dos Apóstolos, 
participar ativamente nas decisões que afetam a vida eclesial. 
 
Leitor 2: “Enquanto composto de muitos, este Colégio exprime a variedade e 
a universalidade do Povo de Deus; e enquanto unido sob um Chefe, exprime a 
unidade do rebanho de Cristo. Nele, os Bispos, respeitando fielmente o 
primado e o principado de seu Chefe, gozam do poder próprio para o bem dos 
seus fiéis e mesmo para o bem de toda a Igreja, revigorando sempre o Espírito 
Santo sua estrutura orgânica e a sua concórdia” (LG 22). 
 
Leitor 3: Em 2023 será realizada a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, com o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 

missão”. O tema da sinodalidade propõe a todo povo de Deus refletir sobre a 
forma de a Igreja se compreender. A participação e o caminhar juntos indicam 
a compartilhada missão evangelizadora que cada batizado deve assumir. O 
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Papa Francisco tem afirmado que o “caminho da sinodalidade é o caminho que Deus 
espera da Igreja do terceiro milênio”. 
 
2. À ESCUTA DAS ESCRITURAS 
 
Aclamação: Aleluia! Aleluia! Aleluia!  
Texto Bíblico: Jo 4,5- 42 
 
+Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João  
 

Naquele tempo, 5Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, 
perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. 6Era aí que ficava o poço 
de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do 
meio-dia.  

7Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: “Dá-me 
de beber”. 8Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9A 
mulher samaritana disse então a Jesus: “Como é que tu, sendo judeu, pedes de 
beber a mim, que sou uma mulher samaritana?” De fato, os judeus não se dão 
com os samaritanos. 10Respondeu-lhe Jesus: “Se tu conhecesses o dom de Deus 
e quem é que te pede: ‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te 
daria água viva”.  

11A mulher disse a Jesus: “Senhor, nem sequer tens balde e o poço é 
fundo. De onde vais tirar a água viva? 12Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, 
que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus 
animais?” 13Respondeu Jesus: “Todo aquele que bebe desta água terá sede de 
novo. 14Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. 
E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida 
eterna”. 15A mulher disse a Jesus: “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não 
tenha mais sede nem tenha de vir aqui para tirá-la”. 

16Disse-lhe Jesus: “Vai chamar teu marido e volta aqui”. 17A mulher 
respondeu: “Eu não tenho marido”. Jesus disse: “Disseste bem que não tens 
marido, 18pois tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. 
Nisso falaste a verdade”.19A mulher disse a Jesus: “Senhor, vejo que és um 
profeta! 20Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em 
Jerusalém é que se deve adorar”.  

21Disse-lhe Jesus: “Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que 
nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22Vós adorais o que não 
conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos 
judeus. 23Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os 
adoradores que o Pai procura. 24Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem 
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adorá-lo em espírito e verdade”. 25A mulher disse a Jesus: “Sei que o Messias 
(que se chama Cristo) vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas 
as coisas”. 26Disse-lhe Jesus: “Sou eu, que estou falando contigo”. 

27Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver 
Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: “Que desejas?” ou “Por 
que falas com ela?” 28Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, 
dizendo ao povo: 29“Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será 
que ele não é o Cristo?” 30O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus.  

31Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: “Mestre, 
come”. 32Jesus, porém, disse-lhes: “Eu tenho um alimento para comer que vós 
não conheceis”. 33Os discípulos comentavam entre si: “Será que alguém trouxe 
alguma coisa para ele comer?” 34Disse-lhes Jesus: “O meu alimento é fazer a 
vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35Não dizeis vós: ‘Ainda 
quatro meses, e aí vem a colheita’? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede 
os campos: eles estão dourados para a colheita! 36O ceifeiro já está recebendo o 
salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto 
com o que colhe. 37Pois é verdade o provérbio que diz: ‘Um é o que semeia e 
outro o que colhe’. 38Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. 
Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles”. 

39Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa 
da palavra da mulher que testemunhava: “Ele me disse tudo o que eu 
fiz”. 40Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que 
permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. 41E muitos outros 
creram por causa da sua palavra. 42E disseram à mulher: “Já não cremos por 
causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é 
verdadeiramente o salvador do mundo”.  
 
– Palavra da salvação. 
 
Reflexão e partilha da Palavra. 
 
D.: Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”:  
 
1. Como é que este “caminhar juntos” se realiza hoje na vossa Igreja particular?  
 
2. Que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar 
juntos”? 
 
 
3. REZANDO JUNTOS 
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D.: Senhor Deus, pastor de nossas vidas, oferecemos, nesta caminhada rumo a 
vós nossas intenções:  
 
- Senhor, fortalecei a nossa Igreja: o Papa, os Bispos e todo o Povo de Deus em 
caminho sinodal, para que nunca se fechem nem se detenham na sua paixão 
por instaurar o Reino, nós vos pedimos:  
 
T.: Fazei de nós uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão! 
 
- Senhor, para que nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, escute a voz de Deus 
que a chama ao anúncio da Boa-Nova, também vivendo o seu II Sínodo 
Arquidiocesano, e caminhe para fazer a mensagem de Cristo chegar a todos os 
povos, adotando, efetivamente, um estilo sinodal de viver e de decidir em 
Igreja, nós vos pedimos:  
 
- Senhor, fortalecei a fé de cada um de nós que trilha este caminho sinodal, para 
que abramos o coração às mudanças e saibamos responder com alegria aos 
desafios de Evangelizar a todos os povos, nós vos pedimos:  
 
- Senhor, para que os cristãos vivam com alegria a caminhada sinodal e 
acolham no coração os apelos do Espírito Santo, caminhando em família, 
anunciando o Evangelho que ilumina e promove; nós vos pedimos:  
 
- Senhor, ajudai-nos, como Igreja que somos, a caminhar juntos para que, por 
meio do Sínodo dos Bispos, possamos ser verdadeiros missionários fazendo da 
missão o paradigma da ação evangelizadora da Igreja que caminha ao encontro 
de todas as periferias, nós vos pedimos:  
 
- Senhor, iluminai os grupos, movimentos, Paróquias e Dioceses, que refletem 
a Caminhada Sinodal: comunhão, participação e missão, para que cresçam na 
alegria que vem de Jesus e transmitam essa alegria no seu dia-a-dia 
incentivando nas comunidades uma atitude constante de acolhimento, como 
casa de Deus para todos, nós vos pedimos:  
 
D.: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos destes a conhecer a vossa vontade 
de renovar todas as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração, para 
sabermos a que esperança fomos chamados. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 
 
D.: Senhor, acompanhai os trabalhos de nosso Sínodo, nós vos pedimos 
rezando: 
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Pai Nosso... 
 
D.: Todas as sessões do Concílio Vaticano II começavam com a oração Adsumus 
Sancte Spiritus, as primeiras palavras do original latino, que significam: 
“Estamos diante de Vós, Espírito Santo”, que foi usada historicamente em 
Concílios, Sínodos e outras reuniões da Igreja ao longo de centenas de anos, e 
é atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560 - 636). Ao abraçarmos este Processo 
Sinodal, esta oração convida o Espírito Santo a trabalhar em nós para que 
possamos ser uma comunidade e um povo de graça.  

 
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. 

Amém! 
 

4. REZANDO COM MARIA, MÃE DA IGREJA. 
  

D.: Peçamos a Maria Mãe da Igreja que refulja, como estandarte de unidade e 
incite a aperfeiçoar os vínculos de fraternidade entre todos os cristãos no seio 
da Igreja de Jesus Cristo, a qual, guiada pelo Espírito Santo, honra a Virgem 
Maria como Mãe amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial.  
 

Senhora Mãe da Igreja, 
Mãe de Jesus, Mãe nossa, 

que ensinastes ao menino Deus a beleza do amor humano, 
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e aprendestes com Ele a grandeza do amor divino, intercedei por nós! 
Caminhando com Jesus no mistério de sua vida, 

aprendestes com Ele a ouvir, a acolher 
e a colocar em prática a Palavra do Senhor. 
Assim, vos fizestes discípula de teu Filho, 

e Ele vos fez Mãe da comunidade, Mãe da Igreja! 
Santa Maria, Mãe de Deus, 

olhai vossos filhos nas horas de luz e de cruz. 
Levai-nos ao Coração de Jesus, 

para aprendermos com Ele, 
a sermos discípulos missionários. 

Senhora Mãe da Igreja, caminhai conosco! 
Levai-nos a agir em favor dos irmãos. 

Olhai por nós! 
Intercedei por nós! 

 
5. BÊNÇÃO E ENVIO 
D.: Ide, irmãos e irmãs, eu vos envio como testemunhas e anunciadores de 
Jesus Cristo! Ide, irmãos e irmãs, em todos os lares onde entrardes, sejam 
mensageiros do Amor de Deus que nos foi manifestado em Jesus Cristo! Ide, 
irmãos e irmãs: tende confiança, porque o Senhor está convosco e vos enviará 
a luz e a força de seu Espírito! 
 
D.: Em nome do Pai + e do Filho + e do Espírito Santo. Amém! 

 
KOINONIA 

Hino da II Fase do Sínodo Arquidiocesano 
 
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 bem unidos, de mãos dadas, somos luz.  
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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. 

 
 

ORAÇÃO PELA SEGUNDA FASE DO SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE 
JUZ 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. 
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