
Arquidiocese de Juiz de Fora 
II Sínodo Arquidiocesano 

“Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os 
telhados” Mt 10,27 

Setembro – Mês da Bíblia 

Com a Palavra seremos Igreja 

Sinodal 

“O Senhor teu Deu está contigo 

por onde quer que andes” Js 1,9 

 

1. Apresentação: 
Para nós católicos o mês de setembro é sempre o Mês da Bíblia e, portanto, temos a 

oportunidade de recordarmos o valor da Sagrada Escritura. Como é bom poder ler e reler os 
textos sagrados. Melhor ainda é ter a graça de praticar o que o Senhor nos diz. 

Neste corrente ano de 2022, para nos ajudar neste sentido, vamos ser orientados pela 
leitura do Livro de Josué. Josué, escolhido para ocupar o lugar de Moisés, será o instrumento do 
Senhor Deus para continuar a condução do Povo de Israel na conquista da Terra Prometida.  

Nossa Igreja Particular de Juiz de Fora, na vivência da Segunda Fase do seu II Sínodo 
Arquidiocesano, quer iluminada e conduzida pela Palavra de Deus, conquistar seu objetivo: ser 
uma Igreja Sinodal. A Arquidiocese de Juiz de Fora precisa ser uma Igreja sempre em missão e, 
assim, caminhar juntos é uma necessidade para cumprir nosso ideal. 

Deste modo, para vivermos em unidade o Mês da Bíblia, apresentamos este material com 
muita alegria e entusiasmo, preparado para todos nós. Que nossas paróquias com as diversas 
comunidades, grupos ou em família, possamos nos reunir em torno da Palavra de Deus para 
ouvir os apelos do Senhor. Cada encontro irá nos conduzir para um momento sinodal com a 
Sagrada Escritura a se realizar em cada paróquia no último final de semana de setembro. 

Que o Santo Espírito, aquele que suscitou todo escritor sagrado, conduza nossa leitura 
orante e nos dê força e coragem na vivência do que o Senhor nos disser. 

Dom Gil Antônio Moreira 

Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 
24 de agosto – Festa de São Bartolomeu, Apóstolo 

 

2. Introdução: 
Com viva esperança celebremos o Mês da Bíblia. Há mais de cinqüenta anos que a Igreja 

Católica do Brasil dedica o mês de setembro à Sagrada Escritura. São muitos os movimentos 
realizados principalmente neste período do ano em torno da Palavra de Deus. Motivo de 
louvarmos a Deus a oportunidade de termos em nossas mãos suas “palavras de vida eterna”. 
Afinal, como nos indica São Jerônimo, se ignorarmos a Palavra, ignoramos a Jesus Cristo. 

Somando então aos grupos existentes que fielmente se reúnem e partilham os textos 
Sagrados, bem como o vasto material produzido pelas diversas editoras católicas e, demais 
meios e criativas iniciativas, gostaríamos de vivenciar este momento de forma sinodal, como tem 
caminhado nossa Igreja particular de Juiz de Fora. Nosso II Sínodo Arquidiocesano, que nos 
convoca a “anunciar o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados”, no desejo de reestruturar 
nossa vida pastoral e aprimorar nosso olhar caritativo, subentende que precisamos estar mais 
íntimos da Sagrada Escritura. Não no intuito de sermos meros conhecedores da Palavra, mas sim 
praticantes do que o Senhor nos fala. 

Que o Livro de Josué, texto escolhido para este ano, seja um grande incentivo de nossa 
caminhada sinodal. Há uma promessa para todos nós e ela precisa ser conquistada. Para isto, 
precisamos ser fieis à Aliança que Deus firmou conosco, o seu povo. Nossa Arquidiocese, 
começando em cada Igreja doméstica, nossas famílias, estaremos em plena união ao sermos 
fieis aos preceitos do Senhor. Portanto, ao celebramos em unidade o Mês da Bíblia, conduzidos 
pelo Santo Espírito, possamos crescer na graça da sinodalidade.  

Tenhamos todos uma boa leitura e um abençoado mês de setembro. 



Comissão Organizadora 

3. Encontros nas comunidades grupos ou individualmente 
 

(Estes três primeiros encontros poderão ser feitos em grupos diversos, como às vezes se organiza para a Novena de 
Natal, ou por comunidade, ou ainda em família. 

Outra sugestão é realizá-los um pouco antes das celebrações dominicais). 

 

→1º Encontro (até o dia 09/9): Liturgia bem celebrada é a que traz vida! 
#Ambientação 

Preparar um altar para a Sagrada Escritura que deverá está aberta no Livro de Josué. Ao lado pode colocar 
uma vela e flores. Seria interessante, se feito em grupo, que cada um levasse fotos de sua família em suas 

casas. Folha e caneta para todos.  

Acolhida 
Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo... 
Todos: Para sempre seja louvado. 
Dir.: Irmãos e irmãs, na graça da Santíssima Trindade, iniciemos juntos nosso encontro: 
T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Dir.: Para externar nossa alegria em estarmos reunidos na paz do Senhor, vamos nos saudar 
com um abraço fraterno. 
 
*Canto: Quero te dar a paz 

Quero te dar a paz, do meu Senhor. Com muito amor (bis) 

Deus é Pai e nos protege. Cristo é filho e salvação. 
Santo Espírito consolador. Na trindade somos irmãos 

Toda vez que te abraço e aperto a sua mão 
Sinto forte o poder do amor, dentro do seu coração 

Quero te dar a paz, do meu Senhor. Com muito amor (bis) 

 

1º – Leitura - O que o texto diz? 

Dir.: O relato bíblico que com ele hoje vamos rezar é sobre a conquista da cidade de Jericó 
narrado em Js 6. Talvez já tenhamos lido em outro momento, mas para bem entender todo texto 
bíblico é preciso que seja lido como se fosse pela primeira vez.  
Leitor 1: Uma boa dica, principalmente quando se trata de uma narração de um acontecimento, é 
colocar-se dentro do texto, ou seja, como que se fôssemos uma personagem participando 
ativamente de tudo aquilo que é contado. 
Dir.: Contudo, precisamos estar orientados pelo mesmo Espírito Santo que orientou o escritor 
sagrado. Por isso antes de lermos a Bíblia precisamos sempre pedir a presença do Espírito 
Santo. 
 
*Canto: Vem, vem, vem Espírito Santo 

Vem, vem, vem, Espírito Santo 
Transforma a minha vida, quero renascer (bis) 

Quero abandonar-me em seu amor 
Encharcar-me em seus rios, Senhor 

Derrubar as barreiras do meu coração 
 
Leitor 2: (ler com calma a passagem de Js 6,1-21. Seria muito bom ler mais de uma vez) 

 

2º – Meditação - O que Deus está me falando? 

Dir.: O texto que ouvimos é uma rica liturgia celebrada para conquistar a cidade de Jericó. Cada 
passo dado tem o objetivo de romper a muralha que o povo pudesse então possuir-se daquela 
terra.  



Leitor 3: O povo, liderado por Josué, portador da Palavra do Senhor Deus, pôde ao som da 
trombeta soltar seu grito de guerra. O povo estava fiel às ordens divinas e assim avançava na 
conquista da terra prometida. 
Dir.: Para que nosso grupo possa crescer na escuta do que Deus quer nos dizer, possamos fazer 
uma partilhar a partir destas perguntas: Quais palavras ou expressões do texto nos permitem 
perceber que é o Senhor Deus quem concede a dinâmica da liturgia da conquista de Jericó? 
Consigo enxergar os ritos desta liturgia narrada por Josué? Quais são? 
(outras perguntas podem surgir) 

 

3º – Oração - O que o texto me faz dizer a Deus? 

Dir.: Com a Palavra meditada deve brotar em nossos corações preces ao Senhor. Mas antes 
vamos rezar em dois coros o Salmo 47. 
Mulheres: 2 Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com vozes alegres. 
3 Porque terrível é o Senhor, o Altíssimo, grande rei sobre a terra inteira. 

Homens: 4 Ele sujeitou a nós os povos, pôs as nações sob nossos pés. 
5 Escolheu para nós a nossa herança, orgulho de Jacó, seu predileto. 

Mulheres: 6 Deus subiu por entre aclamações o Senhor ao som da trombeta. 
7 Cantai hinos a Deus, cantai hinos; cantai hinos ao nosso rei, cantai hinos; 

Homens: 8 porque Deus é rei de toda a terra, cantai hinos com arte. 
9 Deus reina sobre os povos, Deus sentou-se no seu trono santo. 

T: 10 Os chefes dos povos se reuniram com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus 
pertencem os que governam a terra: é ele o Altíssimo. 

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo 
Como era no princípio agora e sempre, amém. 

Dir.: De forma espontânea, cada um pode elevar aos céus sua oração. 
(preces espontâneas) 
 
Dir.: Tudo o que está em nosso coração o Senhor conhece. Por isso, confiantes em seu amor, 
rezemos a oração ensinada por Jesus... 
T: Pai-nosso... 

 

4º – Contemplação - Qual o meu novo olhar a partir da Palavra? 

Dir.: Nos dias de hoje, nós também celebramos nossa liturgia. E é preciso celebrar bem. Os ritos 
precisam gerar em nós vida. Caso isso não aconteça, algumas “muralhas” ainda precisam ser 
superadas. 
Leitor 4: O que então tem dificultado a minha participação mais ativamente, conscientemente e 
piedosamente nas liturgias em minha comunidade? O que tem sido empecilho em mim mesmo 
nas celebrações litúrgicas que não deixa gerar vida? 
(o dirigente pode motivar um momento silêncio para refletirem e escreverem no papel suas respostas que serão 
recolhidas. Pode-se, caso acharem interessante, sortearem algumas das respostas e fazerem uma partilha de como as 
“muralhas” apresentadas podem ser superadas) 
 
Dir.: Nossas celebrações precisam então ser bem vividas para que possam falar concretamente 
em nossas vidas. O Domingo, Dia do Senhor, deve ser o centro de toda ação litúrgica da vida 
paroquial e comunitária. Assim sendo, que a cada encontro possamos abrir nossos ouvidos e 
corações para ouvir e viver o que o Senhor espera de nós 
 
*Canto: Dia de Festa 

Hoje é dia de celebração! Vamos cantar Aleluia, Aleluia! 
Hoje é dia de celebração, é dia de festa O céu inteiro está orando por nós! 

Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera! 



De braços abertos com uma benção especial pra nós 
Então derrama sobre nós o teu Espírito Senhor 

Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder! 

 

 
Despedida 
Dir.: Nossa Arquidiocese de Juiz de Fora celebra o seu II Sínodo. É desejo do nosso Papa 
Francisco que toda a Igreja possa caminhar em unidade, ou seja, ser sinodal. Que a leitura orante 
da Palavra de Deus possa nos ajudar a sermos mais unidos, como rezou Jesus ao Pai (cf. Jo 17). 
Com a Oração Sinodal queremos encerrar este nosso encontro. 
T: 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. 
T: Que a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo permaneça sempre em nossos 
corações, pela a intercessão da Bem-Aventura Virgem Maria, Mãe da Igreja. Amém. 
Dir.: Bendigamos ao Senhor... 
T: Demos graças a Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

→2º Encontro (até o dia 16/9): Chamados a pastorear 
#Ambientação 

Próximo ao altar feito com a Sagrada Escritura, colocar uma imagem do Cristo Bom Pastor ou uma Cruz. 
Motivar que todos possam trazer fotos de grupos de pastorais que participam e/ou fazer um cartaz com as 

pastorais da paróquia e/ou comunidade 

Acolhida 
Dirigente: É o amor de Cristo que une os nossos corações neste nosso encontro. Possamos 
assim despertar nossos ouvidos para bem viver este momento. 
 
*Refrão Meditativo 

Cada manhã, o Senhor desperta o meu ouvido 
Para eu ouvir como um discípulo 

Ouvir, prestar atenção, como um discípulo, cada manhã. 
 
Dir.: Aqui estamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
Todos: Amém. 
Dir.: Como discípulos, chamados a servir, rezemos juntos: 
T: Deus Pai de infinita bondade, que mandastes vosso Filho para nos ensinar o modo 
perfeito de ser e agir, enviai-nos o vosso Santo Espírito para que nos ajude a conduzir, 
com coragem, responsabilidade e misericórdia, a missão confiada a nós na Igreja e na 
sociedade. Isso vos pedimos, por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

 

1º – Leitura - O que o texto diz? 

Dir.: Neste clima orante, vamos silenciar por alguns instantes. Vamos esvaziar nossos corações 
das vãs preocupações e daquilo tudo que possa atrapalhar a escuta da Palavra do Senhor.  
(momento de silêncio) 
 
*Refrão Meditativo 

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. 
Lâmpada para os meus e luz, luz para o meu caminho 

 
Dir.: Ouçamos com atenção o texto que está em Josué 1,1-11 
Leitor 1: (ler com calma o texto proposto. Seria muito bom ler mais de uma vez) 

 

2º – Meditação - O que Deus está me falando? 

Dir.: Assim como Moisés, a figura de Josué representa para o povo em caminhada à Terra 
Prometida o cuidado e a companhia de Deus. Ele garante que todo o povo continue sendo fiel ao 
Senhor, não se esquecendo da Lei, nem sucumbindo aos cultos estrangeiros, evitando que o 
povo se deixe levar pela mensagem das religiões pagãs. Josué, assim como todos chamados a 
pastorear, terá a missão de testemunhar a fidelidade ao Senhor que chama, capacita e envia. 
Leitor 2: O Êxodo é a grande experiência comunitária de Deus no Antigo Testamento. O caminho 
do deserto é um caminho em que Deus anda junto com seu povo. O sinal visível da presença 
divina são seus pastores. 
Leitor 3: Nesta perspectiva, o pastoreio de Josué, bem como o de Moisés e outras personagens 
bíblicas, nos ensina que nós também devemos exercer o pastoreio seja em nossa família, entre 
amigos, no trabalho e nas diversas pastorais que participamos. 
Leitor 4: Quais são as dificuldades que enfrentamos para desanimar ou largar ou ainda nem 
assumir o pastoreio, principalmente em nossas comunidades eclesiais? 



Dir.: Diante dessas indagações e naquilo que a Palavra de Deus provoca em nossos corações, 
façamos um momento de partilha. 
(instante para que aconteça um bom e rico diálogo) 
Dir.: Iluminando toda nossa conversa, cantemos juntos: 
 
 
*Canto: O Povo de Deus 

O povo de Deus no deserto andava 
Mas à sua frente Alguém caminhava 

O povo de Deus era rico de nada 
Só tinha a esperança e o pó da estrada 

Também sou Teu povo, Senhor. E estou nessa 
estrada 

Somente a Tua graça me basta e mais nada! 
O povo de Deus também vacilava 
Às vezes custava a crer no amor 

O povo de Deus, chorando, rezava 
Pedia perdão e recomeçava 

Também sou Teu povo, Senhor 
E estou nessa estrada 

Perdoa se, às vezes, não creio em mais nada! 
O povo de Deus também teve fome 
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu 

 

O povo de Deus, cantando, deu graças 
Provou Teu amor, Teu amor que não passa 

Também sou Teu povo, Senhor 
E estou nessa estrada 

Tu és alimento na longa jornada! 
O povo de Deus ao longe avistou 

A terra querida que o amor preparou 
O povo de Deus corria e cantava 

E nos seus louvores, Teu poder proclamava 
Também sou Teu povo, Senhor 

E estou nessa estrada 
Cada dia mais perto da terra esperada! 

Também sou Teu povo, Senhor 
E estou nessa estrada 

Cada dia mais perto da terra esperada! 
Também sou Teu povo, Senhor 

E estou nessa estrada 

 

3º – Oração - O que o texto me faz dizer a Deus? 

Dir.: Sabemos bem que Jesus é o Bom Pastor e que carrega nos seus ombros a ovelha perdida 
(cf. Jo 10 e Lc 15). Assim iniciemos nossa oração reconhecendo que nada nos falta, pois o Senhor é 
o nosso Pastor. 
(espontaneamente cada um leia um versículo do Salmo 22) 
1 O Senhor é o meu pastor, nada me falta. 

2 Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranqüilas me conduz. 
3 Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. 
4 Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão 

e teu cajado me dão segurança. 
5 Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos; unges com óleo minha cabeça, 
meu cálice transborda. 

6 Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do 
Senhor por muitíssimos anos. 

T: Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio agora e sempre. Amém. 
 
Dir.: Palavra ouvida precisa agora ser rezada. Que possamos externar em preces o que as 
sagradas palavras e nossa meditação suscitaram em nossos corações. 
(espontaneamente cada um dirige sua prece) 
Dir.: O Bom Pastor, Jesus Cristo, foi carinhosamente cuidado e, porque não, formado por dois 
excelentes pastores, que com coragem assumiram a missão de serem o seu pai e a sua mãe. 
Que a exemplo de São José e de Nossa Senhora possamos pastorear aqueles que nos são 
confiados. 
T: Ave Maria... 

 

4º – Contemplação - Qual o meu novo olhar a partir da Palavra? 



Dir.: Estamos cientes que cada um de nós, de alguma forma, exercemos um pastoreio e, 
portanto, precisamos refletir sobre as consequências daquilo que falamos e fazemos. 
Leitor 5: Que a exemplo de Josué possamos perseverar com coragem e alegria na missão que 
Deus nos confiou apesar das nossas limitações. Que a escuta diária da Palavra de Salvação 
sustente e ilumine o nosso agir e falar. 
Dir.: Ao nos preparar para encerrar este encontro, peçamos a graça de responder fielmente o 
chamado do Senhor e caminhar seguros neste mundo seguindo os passos do Bom Pastor. 
 
*Canto: Tomado pela mão 

Tomado pela mão com Jesus eu vou 
Sigo-o como ovelha que encontrou o pastor 

Tomado pela mão, com Jesus eu vou aonde ele for 
Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo e vem comigo 

Onde tudo é mais formoso e mais feliz 
Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo e vem comigo 

Eu, minha mão porei na sua e irei com ele 
Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo 
Onde o Sol e as estrelas brilham mais 
Eu te levarei amigo a um lugar comigo 
Onde tudo é mais formoso e mais feliz 

 
Despedida 
Dir.: Nossa Igreja é organizada com os diversos ministérios. Sejam eles extraordinários, 
assumidos pelos leigos e leigas, sejam os Ordinários, ou seja, os agraciados com o Sacramento 
da Ordem. Nossa oração Sinodal possa ser dirigida a estes que devem servir e pastorear por 
primeiro, de forma especial ao nosso Arcebispo, Dom Gil Antonio Moreira. 
T: 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. 
T:Que a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo permaneça sempre em nossos 
corações, pela a intercessão da Bem-Aventura Virgem Maria, Mãe da Igreja. Amém. 
Dir.: Bendigamos ao Senhor... 
T: Demos graças a Deus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

→3º Encontro (até o dia 23/9): Fidelidade à Aliança 

#Ambientação 
Junto ao altar da Sagrada Escritura colocar um prato com um pouco de terra e um par de alianças.  

Acolhida 
Dirigente: Quanta alegria estarmos uma vez mais reunidos para rezarmos a partir do que a 
Palavra de Deus suscitar em nossos corações. Vamos juntos cantar invocando e saudando à 
Santíssima Trindade. 
 
*Canto: Em nome do Pai 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. 
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui Senhor, ao seu dispor. 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de Amor. 
 
Dir.: Para nos inserir na espiritualidade deste encontro, usemos das palavras do Cardeal Dom 
José Tolentino de Mendonça que com um poema orante revela a mística da amorosa Aliança de 
Deus para conosco. Rezemos: 
T: É bom saber, Senhor, que todos os dias a vida recomeça. A força criadora da vida não 
se empalidece no labirinto dos afazeres, nem destroem a turbulência de certas geografias 
ou a penumbra de algumas horas. A vida, a nossa vida, mesmo frágil e trêmula é soberana. 
Pode sempre se refazer, se transfigurar, se vestir de música súbita. A vida parece-se à 
dança, humilde e fantástica, que os pássaros desenham – coisas para sabermos antes de 
todas as aprendizagens. Amém 

 

1º – Leitura - O que o texto diz? 

Dir.: Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer deve ser um exercício, ou melhor, um desejo diário de 
cada um de nós. Que o Santo Espírito nos ajude sempre a entender as divinas palavras. Assim 
peçamos: 
T: Vinde Espírito Santo... 
Leitor 1: Vamos agora saudar a Palavra de Deus cantando: 
 
*Canto: Eu vim para escutar 

Eu vim para escutar 
Tua palavra, Tua palavra 

Tua palavra de amor 
Eu gosto de escutar 

Tua palavra, Tua palavra 
Tua palavra de amor 

Eu quero entender melhor 
Tua palavra, Tua palavra 

Tua palavra de amor 
O mundo ainda vai viver 
Tua palavra, Tua palavra 

Tua palavra de amor 
 
Leitor 2: (ler com calma a passagem de Js 24,1-28. Seria muito bom ler mais de uma vez) 

 

2º – Meditação - O que Deus está me falando? 



Dir.: O discurso de Josué e em seguida seu diálogo com todo o povo são ricos e profundos. Há 
primeiramente um memorial do caminho do povo escolhido por Deus que culmina no querer servir 
do povo a este mesmo Deus. A aliança é novamente renovada. 
Leitor 3: Nas idas e vindas de nossas vidas, muitos são os momentos em que vivemos por esta 
aliança. Porém há situações nas quais nos esquecemos e, por rebeldia, transgredimos na fé.  
Leitor 4: Papa Francisco já nos advertiu sobre a amnésia espiritual que corrói nosso coração 
fechando-se ao agir divino. O remédio eficaz é a gratidão. Por isso nos é necessário aprender a 
oração do louvor perante as maravilhas que Deus realiza em nosso favor. 
Dir.: Que possamos olhar nossas vidas e fazer uma partilha dos feitos do Senhor por nós, nossas 
famílias e também por nossa paróquia, assim como nos ensina hoje Josué. 
(momento para partilha) 
 
*Refrão Meditativo: 

Por tudo daí graças, por tudo daí graças 
Daí graças por tudo, daí graças. 

 
Dir.: Percebemos no nosso cotidiano que infelizmente algumas coisas acabam tomando o lugar 
de Deus em nossa vida. Vamos também partilhar que coisas são estas. 
(momento para partilha) 
 
*Refrão Meditativo: 

Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou 
É fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. 

 

3º – Oração - O que o texto me faz dizer a Deus? 

Dir.: A Palavra ao encontrar repouso em nosso coração se transforma em oração. Os Salmos são 
em síntese louvores ao Senhor que o povo cantava. Assim, que o Salmo 100 possa conduzir 
nossa oração. 
Todos: 1Aclamai ao Senhor, terra inteira, 
2 servi ao Senhor com alegria, ide a ele gritando de alegria. 
3 Ficai sabendo que o Senhor é Deus; ele nos fez e nós somos seus, seu povo e rebanho 
do seu pasto. 
4 Entrai por suas portas com hinos de graças, pelos seus átrios com cantos de louvor, 
louvai-o, bendizei seu nome; 
5 pois o Senhor é bom, eterno é seu amor e sua fidelidade se estende a todas as gerações. 
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio agora e sempre. Amém. 
Dir.: A oração é um diálogo íntimo com Deus. Devemos sempre apresentar a Ele o que está 
dentro dos nossos corações. De forma espontânea cada um possa realizar a sua prece. 
(espontaneamente cada um dirige sua prece) 
Dir.: Ao renovarmos a Aliança com o Senhor, possamos também renovar nossa fé. 
T: Creio em Deus Pai... 

 

4º – Contemplação - Qual o meu novo olhar partir da Palavra? 

Dir.: Este nosso encontro precisa ser no hoje “Siquém”, lugar onde todos estão na presença do 
Senhor. Como Josué, possamos consagrar ao Senhor toda a nossa família dizendo: “eu e minha 
casa serviremos ao Senhor”. 
Leitor 5: A nossa casa, igreja doméstica, é o lugar onde por primeiro devemos viver a Aliança 
Amorosa de Deus. É entre os mais próximos que somos mais desafiados a permanecer fieis ao 
que o Senhor espera de cada um de nós. 
Leitor 6: Assim, nossas famílias são chamadas a serem o sinal visível do Amor de Deus no 
mundo. Afinal, os esposos ao trocarem e carregarem as alianças, são chamados na vivência da 
fidelidade entre eles, mostrarem a todos que é possível sermos fieis ao Senhor. 
Dir.: Que sejamos então em nossas famílias este sinal do amor de Deus. 



 
 
 
 
 
*Canto: Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor 
Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

Deus não quer nos condenar 
Quer de nós uma decisão 

Para o nosso bem, pra nos salvar 
Pergunta hoje, então 

A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor 
Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

O pecado quer nos dominar 
E Deus quer nos santificar 

É preciso decidir 
Ser de Deus, não me enganar 

A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor 
Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

 

Despedida 
Dir.: Nossa grande família, a Arquidiocese de Juiz de Fora, se prepara para encerrar seu II 
Sínodo. Estes nossos encontros ao redor da Palavra de Deus quer inserir em nossos corações o 
ardor por uma Igreja Sinodal, ou seja, que caminha todos juntos. Assim, continuemos sempre 
unidos na escuta da Palavra e na força da oração. Rezemos: 
T: 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. 
T:Que a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo permaneça sempre em nossos 
corações, pela a intercessão da Bem-Aventura Virgem Maria, Mãe da Igreja. Amém. 
Dir.: Bendigamos ao Senhor... 
T: Demos graças a Deus. 
(motivar a participação de todos para a Leitura Orante Paroquial) 
 



 
 
 
 
 
 

4. Encontro Sinodal da Leitura Orante da Palavra de Deus 
#Ambientação 

O encontro deverá ser feito na Matriz, casa que marca a unidade paroquial. De preferência ser presidido pelo 
pároco. Caso houver diácono ele poderá auxiliar no momento da exposição do Santíssimo Sacramento. 

Paramentos brancos. Se achar conveniente pode-se utilizar o pluvial e fazer uso do turíbulo. O ambiente esteja 
alegre. Próximo ao ambão deixar duas velas apagadas. 

Deixar tudo pronto para a exposição e bênção com o Santíssimo 
 
*Canto de Estrada: Fico Feliz em vim em tua casa 

Fico feliz em vir em tua casa 
Erguer minha voz e cantar 

Fico feliz em vir em tua casa 
Erguer minhas mãos e adorar 
Bendito é o nome do Senhor 
Bendito é o nome do Senhor 
Bendito é o nome do Senhor 

Pra sempre 

-Saudação 
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e Espírito Santo 
TODOS: AMÉM! 
Pres.: Irmãos eleitos segundo o desejo de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo para 
obedecer a Jesus Cristo, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. 
T: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO. 

 
-Recordação da vida 
Pres.: Para chegarmos até aqui fizemos um belíssimo caminho que não pode ser esquecido. 
Nossos encontros passados devem motivar nossa celebração de hoje. Por isso queremos 
recordar os três passos refletidos em outrora. 
Leitor 1: No nosso primeiro encontro fomos convidados a pensar sobre nossas liturgias, que 
devem falar ao nosso coração e iluminar nossa vida. Contudo, pode haver algumas “muralhas” 
que precisam ser superadas para não atrapalhar a eficácia dos atos litúrgicos. Somos agentes 
que, em comunhão, precisamos participar ativamente e conscientemente de nossas liturgias, 
primordialmente ao Domingos, dia do Senhor. Ao cantarmos o Hino do I Sínodo Arquidiocesano, 
peçamos a Deus a graça de sermos fieis ao chamado do Senhor. 
 
*Canto: Hino do I Sínodo Arquidiocesano 
Sobre a fé dos cristãos de outrora, santos homens e santas mulheres 
Todos eles são predecessores desta Igreja que hoje floresce 
Vamos novo horizonte buscar, vamos novas estradas abrir 
Pra levarmos ao fim a missão caminhando juntos, nos damos a mão. 

Pois é urgente anunciar, tempo novo que já vem, 
com esperança renovada e entusiasmada. Ide! Fazei discípulos meus. 

Assembleia do Povo Eleito! Sacramento de Salvação! 
Reunidos por Cristo na Igreja, no Batismo nós somos irmãos. 

A missão que foi dada à Igreja, também é a nossa missão 
Guardiã da Palavra de Deus, é seu compromisso a evangelização. 

 
Leitor 2: Em Jesus Cristo, o Bom Pastor, entendemos que somos ovelhas e ao mesmo tempo 
pastores. Cada um com sua missão e vocação de alguma forma exerce um pastoreio. Mas não 



podemos nos esquecer que também somos pastoreados e, portanto, não podemos perder o foco 
em Jesus, o nosso Senhor. Ao cantarmos o primeiro Hino composto para o II Sínodo possamos 
ouvir o apelo do Senhor, que ao cuidar de nós, nos envia ao encontro de ovelhas sem pastor. 
 
 
 
 
 
*Canto: Hino Primeira fase do II Sínodo Arquidiocesano 
Vem chegando tempo novo de fé e de esperança. Caminhemos todos juntos, bem unidos, como 
irmãos. Dizer “sinodalidade” é dizer fraternidade e comunhão, conhecer as direções Que o 
Espírito nos dá 

Ide, Ide evangelizar: 
Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, 

pelos campos e cidades, proclamai 
Os rigores da discórdia nada podem construir “Uma Igreja-em-saída” é o modelo da missão. 
Evangelho é a alegria do encontro com Jesus, nosso Senhor, É fazer comunidade E acolher 

novos irmãos 
 
Leitor 3: No último encontro refletimos sobre o nosso sim. Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor respondemos junto com Josué. O melhor modelo para nós é Maria. Sua resposta positiva 
ao projeto salvífico foi integral. Precisamos a cada dia renovar a aliança com o Senhor, pois a 
verdadeira alegria consiste em viver o sonho de Deus em nossas vidas. Que Maria Mãe da Igreja 
nos proteja para permanecermos fieis ao Senhor, vencendo os desafios, construindo uma igreja 
missionária e assim difundindo o amor neste mundo. Cantemos o Hino da Segunda Fase do II 
Sínodo Arquidiocesano 
 
*Canto: Koinonia 
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. 

Uma Igreja missionária, através da comunhão, anuncia a esperança de que tempos bons virão. 
Caminhemos bem unidos, de mãos dadas, somos luz. Que no mundo resplandeça a beleza de 

Jesus! 
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 
 

-Preparação para a escuta da Palavra 
Pres.: A Palavra de Deus quer iluminar nossas obscuridades e assim podermos andar sem medo 
neste mundo. Por isto a Palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Para 
bem ouvirmos o Senhor e sermos capacitados para viver o que nos pede, abramos nosso 
coração para que o Amor de Deus seja agora derramado sobre nós. 
(acender as velas enquanto se canta) 
*Canto: O amor de Deus foi derramado 

O amor de Deus foi derramado em nossos corações 
Pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia! 

 
Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
Exaltemos todos juntos o seu nome! 
Todas as vezes que o busquei ele me ouviu 
E de todos os temores me livrou. 
 



Contemplai a vossa face e alegrai-vos 
E vosso rosto não se cubra de vergonha! 

Provai e vede quão suave é o Senhor! 
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! 

 
Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta 

E de todas as angústias os liberta. 
Do coração atribulado ele está perto 

E conforta os de espírito abatido. 

1º – Leitura 
Leitor 4: Ler Js 5,10-12 (um instante de silêncio) 
 
Leitor 5: Ler Sl 78(77) (um instante de silêncio) 
 

-Aclamação ao Evangelho 
*Canto: Palavra de Salvação 

Palavra de salvação somente o céu tem pra dar 
Por isso meu coração se abre para escutar 

Por mais difícil que seja seguir 
Tua palavra queremos ouvir 
Por mais difícil de se praticar 
Tua palavra queremos guardar 

Por mais difícil que seja seguir 
Tua palavra queremos ouvir 

Por mais difícil de se praticar 
Tua palavra queremos guardar 

 
Pres. ou diácono: Proclama Jo 6,28-40 

 

2º – Meditação 
(sugerimos que seja conduzida uma reflexão pelo Presidente deste encontro celebrativo. A Eucaristia, Jesus entre nós, 
deve ser nosso ponto de partida e de chegada na busca da vivência da sinodalidade. No altar estamos sempre unidos. 
Assim trabalhar estes e demais temas que achar necessário. Pode-se também deixar espaço para uma partilha de dois 
a dois e/ou uma ressonância de versículos que mais tocaram os presentes) 

 

3º – Oração 

Pres.: Queremos permanecer na presença do Senhor. A Eucaristia é fruto do trabalho humano 
ofertado no altar da oblação do cordeiro imolado Jesus Cristo firmando a nova e eterna Aliança. 
Ao adorarmos o Senhor queremos renovar novamente nosso sim e proclamar o seu senhorio 
sobre nós, nossas famílias, nossa paróquia e comunidades, nosso Arquidiocese. 
(exposição do Santíssimo Sacramento) 
 
*Canto: Podes Reinar 

Senhor eu sei que é Teu este lugar, 
Todos querem Te adorar, Toma tua direção 

Senhor vem ó Santo Espírito, os espaços preencher, 
Reverência a Tua voz vamos fazer 

Podes Reinar, Senhor Jesus oh sim, O Teu poder teu povo sentirá 
Que bom Senhor, Saber que estás presente aqui, Reina Senhor neste lugar 

Visita cada irmão oh meu Senhor, 
Dá-lhe paz interior, E razões pra Te louvar 

Desfaz todas as tristezas, incertezas desamor, 
Glorifica o Teu nome oh meu Senhor 

 



Pres.: Graças e louvores se dêem a todo momento 
T: Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento (3x) 
Pres.: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
T: Como era no principio agora e sempre Amém. 
Pres.: O Senhor nos falou através de sua Palavra. Agora Ele precisa ouvir nossa oração em 
resposta ao que nos disse. Que num instante de silêncio, olhando para o Senhor, possamos 
rasgar o nosso coração Àquele que nos conhece e esperava este momento propício.  
(momento de silêncio orante) 
Pres.: Um poeta vai escrever que por vezes as palavras nos podem faltar para rezar quando 
estamos diante de Deus. E que o melhor a fazer nesta hora é deixar que falem os nossos 
fragmentos, retalhos e soluços. Este mesmo poeta completa dizendo que este silêncio deve ser 
um iluminador dos nossos passos. É neste silêncio orante que podemos compreender e acolher o 
que o próprio Deus reza em nossos corações. 
(instante de silêncio) 
 
*Canto: Jesus está aqui 

Jesus está aqui, ele está aqui... 
Tão certo como o ar que eu, respiro (aleluia) 
Tão certo como as manhãs que se levantam 
Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir 

 
Pres.: Aqueles que quiserem, na liberdade de filhos amados de Deus, podem expressar agora 
com palavras este silêncio na presença do Senhor fazendo suas orações de súplicas, louvores e 
adoração. 
(orações espontâneas) 
Pres.: Antes de receber a Bênção com o Santíssimo Sacramento, rezemos juntos; 
T: MEU SENHOR E MEU DEUS, QUE POR AMOR ESTAIS PRESENTE 
NESSE SACRAMENTO, RICO EM MISERICÓRDIA E AMOR, ESPERANDO, CHAMANDO E 
ACOLHENDO A TODOS NÓS.  ADORO-VOS PROFUNDAMENTE E GRAÇAS VOS DOU. SÃO 
MUITAS AS DIFICULDADES QUE EXISTEM NA MINHA VIDA E NUMEROSOS SÃO OS 
DESAFIOS PARA QUE EU POSSA CUMPRIR COM EXATIDÃO, AMOR E COMPROMISSO AO 
QUE ME CHAMASTES, NA CERTEA DE QUE ÈS TU MESMO QUEM CAPACITA. ASSIM, 
CONSAGRO A VÓS O SERVIÇO QUE LHE PRESTO, TODA MINHA FAMÍLIA, O MEU 
PÁROCO, A MINHA PARÓQUIA, A MINHA ARQUIDIOCESE. QUE POSSAMOS JUNTOS, 
UNIDOS PELA FORÇA DA ORAÇÃO, SER UMA IGREJA SEMPRE EM MISSÂO E ANUNCIAR 
PELAS RUAS E SOBRE OS TELHADOS OS APELOS DO EVANGELHO, AMÉM! 
 
*Canto: Consagrado para amar 

Venho Senhor me ofertar, A minha vida consagrar. 
Quero renovar o meu sim, Que tua vontade se faça em mim 

Renova Senhor minha vocação. 
Um consagrado para amar, Um consagrado pra se doar, 

Um amor que tudo suporta, Um amor que não dá pra improvisar. 
Um consagrado para amar, Um consagrado pra se doar, 

Um amor que não busca interesses seus, É o mais puro amor, o amor de Deus! 
 
(segue-se a Bênção com o Santíssimo Sacramento como o de costume) 
  

4º – Contemplação 

Pres.: “Felizes, sobretudo, são os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em pratica” (Lc 11,28). 
A nossa leitura da Palavra de Deus, bem como o amor e o carinho para com os Textos Sagrados 
não podem se resumir apenas no mês de setembro. Que esta celebração em sintonia com o II 
Sínodo Arquidiocesano possa alimentar em nós o desejo de conhecer para viver o que o Senhor 
nos diz em sua Palavra. Ouçamos sempre o apelo de Maria que nos indica: “Fazei tudo o que Ele 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3331056&searchsource=55&UM=2&q=Sacramento


nos disser” (Jo 2,5). Que a Mãe de Deus e da Igreja, nossa Mãezinha do Céu, possa sempre nos 
proteger e nos acompanhar em nossa caminhada sinodal. 
 
 
 
 
 
 
*Canto: Pelas estradas da vida 

Pelas estradas da vida, 
nunca sozinho estás 

Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai 

Ó, vem conosco, vem caminhar 
Santa Maria vem (bis) 

T: SALVE RAINHA... 

 

-Despedida 
Pres.: Ao retornarmos para nossas casas, fortalecidos pela Palavra de Salvação, tenhamos a 
coragem de percorrer a luz do nosso II Sínodo Arquidiocesano, com a necessária visão caritativa 
e o acolhimento de um novo agir em nossa vida pastoral. Caminhar juntos é deixar-se mover pelo 
Espírito de Deus que renova todas as coisas. Sejamos todos enviados para construir uma Igreja 
Sinodal. 
T: 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. 
Pres. ou Diác.: Levai a todos a alegria e a força do Evangelho, ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. 
T: Graças a Deus. 
 
*Canto: Alma Missionária 
Senhor, toma minha vida nova 
Antes que a espera desgaste anos em mim 
Estou disposto ao que queiras 
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir 

Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra 
Necessitem de força de viver 

Onde falte a esperança 
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti 

Te dou meu coração sincero 
Para gritar sem medo, formoso é Teu amor 

Senhor, tenho alma missionária 
Conduza-me à terra que tenha sede de Ti 



E assim, eu partirei cantando 
Por terras anunciando Tua beleza, Senhor 
Terei meus braços sem cansaço 
Tua história em meus lábios e a força na oração 

 
 
 
 
 

5. Vídeos-aulas com os professores 
Serão postados nas redes sociais. 

*Dia 01/09: Abertura com Dom Gil 
*Dia 05/09: Contextualização com Pe. Geraldo Dondici 
*Dia 12/09: A conquista da terra com Pe. Tarcisio 
*Dia 19/09: A divisão das tribos com Prof.: Davi Maçaneiro 
*Dia 26/09: A despedida de Josué com Profª.: Maria de Lourdes 
 

6. Desafio Bíblico 
A cada dia do mês será postado um story nas redes sociais da Arquidiocese e Paróquias, 

podendo ser também enviado por whatsApp, contendo um método de leitura de todo o Livro de 
Josué. 

-Leitura: um capítulo por dia 
-Promessas e Ordens divinas: encontrar versículos no texto lido que possam ser 

observadas alguma promessa ou ordem de Deus. Tais palavras não precisam ser ditas 
diretamente por Deus, mas pelo seu profeta. 

-Palavras de Vida Eterna: destacar aquele versículo ou palavra que mais lhe chamou a 
atenção. Deverá ruminar durante todo o dia. 

-O que o texto me diz: ao ler e fazer os destaques acima, o que o texto sagrado fala ao 
seu coração? 

-O que eu falo com Deus: qual será nosso propósito de vida após escutar o Senhor? 
Motivar que cada fiel possa ir ao longo do mês construir seu Diário Espiritual a partir da 

leitura bíblica. Tal método pode ser usado para qualquer texto bíblico. 

   
7. Sugestões práticas 
a. O Documento Sinodal, oriundo do nosso I Sínodo Arquidiocesano, investe muitas páginas 

para falar da importância da Leitura Orante em nossas comunidades. Aqui recordamos de 
modo especial uma indicação concreta da página 46: 

“”Ensinar a comunidade de fé a Lectio Divina, para que todas as reuniões e encontros da comunidade se iniciem com 
15 minutos de Leitura Orante da Bíblia.” 

b. Assim como em nossas festas de padroeiros organizamos belíssimos altares aos Santos e 
Santas, seria plausível ornarmos o Ambão da Palavra com flores e velas dando-lhe um 
destaque e devido valor.  

c. Nos murais e/ou próximo ao altar da Palavra, colar faixas ou cartazes com versículos 
tirados do Livro de Josué. 

Exemplos: Js 1,9 / 2,11b / 5.15 / 8,1a / 24,15 / 24,24 
d. Na realidade de cada paróquia, motivar doação de Bíblias para aqueles que ainda não 

possuem. 
e. A CNBB no seu canal do Youtube 

(https://www.youtube.com/user/CNBBEDICOES/featured) oferece um excelente material 
que pode ser divulgado. 

f. As sugestões não esgotam aqui. Que o Espírito Santo possa suscitar em cada coração 
idéias criativas para juntos celebramos com fervor o Mês da Bíblia e assim aumentar o 
nosso amor e desejo pelas Sagradas Escrituras. 

 
 

https://www.youtube.com/user/CNBBEDICOES/featured)

