ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA
Sínodo 2023
Roteiro para “Koynonia”
Orientações:
- O encontro deverá acontecer com tempo suficiente para
convivência e interação;
- O objetivo não é somente responder os questionários, mas a
Escuta através da comunhão e da partilha de vida. Eis o nome
do encontro: “Koynonia”, isto é, comunhão;
- Reservar tempo de qualidade para cafezinho, de modo que haja espaço para
confraternização, observando os critérios de distanciamento social, ainda vigentes;
- Preparar o ambiente: uma bacia com água, a Bíblia, o Círio Pascal e uma Cruz;
- Preparar uma vela para cada participante;
- Convidar previamente um(a) assessor(a) que conduzirá o Momento Formativo;
- Preparar a filipeta com a Oração da II Fase do Sínodo e o Hino.

1. Apresentação: De forma dinâmica, criar um momento para que os
representantes dos grupos se apresentem e se conheçam entre si. A equipe de
música pode preparar um cântico de acolhida.

2. Oração Inicial
- Cântico ao Espírito: A nós descei Divina Luz
- Acendimento do Círio Pascal
- Leitura orante: 1Cor 12,4-27
- Oração do 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. Amém.
- Momento de Anamnese - um retorno ao Primeiro Amor
- Todo chamado nasce do Amor de Deus. Ninguém se torna Igreja pra se isolar em
guetos, mas pela força Batismal nos tornamos membros de um Único Corpo: O Corpo

Místico de Cristo. Todos caminhamos a um mesmo passo na diversidade de Membros,
Unidos pelo mesmo Espírito.

Voltar às origens nos permite recordar o Olhar, os passos, a
voz do Senhor que passou um dia à beira do Mar a nos chamar de
nossas barcas: “Vem e segue-me”.
- Onde foi nosso chamado?
- Como me senti atraído e amado pelo Senhor nos primeiros
momentos da caminhada?
- O que me levou a ser membro desta Pastoral, Movimento, da
Paróquia, da Comunidade?
- Qual o ardor me fez sair de mim, pra acolher a Missão de anunciar
o Evangelho?
Cântico: Tua Voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir...
Para vivermos bem este momento, recordando nosso Batismo,
renovemos nossas promessas Batismais.

(Acender as velas no Círio Pascal. O padre ou diácono podem aspergir a comunidade
com água benta, enquanto se canta).

Cântico: Batiza- me Senhor com teu Espírito, Batiza-me, Batizame Senhor! E Deixa- me sentir teu fogo de Amor, aqui no coração
Senhor!
3. Momento Formativo: Na forma de uma pequena palestra, o(a)
assessor(a) poderá abordar os seguintes temas, procurando atualizar e
adapta-los à realidade do setor que se reúne.
- Sinodalidade - o que é?
Um Caminho: Comunhão, Participação e Missão (de acordo com o
Sínodo convocado pelo Papa Francisco).
- Atualização e apresentação desta fase de Escuta, bem como o
caminho proposto para o Sínodo 2023.

- Explicação da Dinâmica geratriz da Nuvem de Palavras e leitura
da mesma, como provocação para o próximo momento (Este
material será enviado aos Vigários Forâneos. O(a) assessor(a) precisará propor

uma interpretação da nuvem de palavras ao grupo. A nuvem é gerada a partir das
respostas dadas através do formulário online do Sínodo 2023. Ela destaca as
principais palavras que aparecem nas respostas postadas).

4. Divisão em grupos:
- O coordenador dos trabalhos orienta a divisão em pequenos grupos.

- Os grupos terão tempo suficiente para conversar, dialogar e celebrar. Esta é a
prática da comunhão, da participação e da missão.
- Há um roteiro próprio para este momento.
- Deve ser escolhido um coordenador e um secretário para cada grupo.
- O coordenador deve dirigir a celebração, favorecendo a participação de todos.
- O secretário terá o importante papel de escutar, anotar e relatar todas as
contribuições dos membros dos grupos.
- Os membros farão referência aos relatórios redigidos pelos grupos que eles
representam.

- Oração final após a divisão em grupos: (retorna-se à reunião plenária
para o encerramento).

- Oração da Segunda Fase do Sínodo da Arquidiocese 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.

