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Sem o Espírito,
não haverá Sínodo
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
Isaías 40, 1-5.9-11
Salmo 103 (104)
Tito 2, 11-14; 3, 4-7
Lucas 3, 15-16.21-22

Orientações
para o grupo
- Ninguém é obrigado a falar, mas é
saudável a partilha de todos.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
‘Conversar’ sobre o dia e a festa
do batismo de cada um dos
membros da família: dia, local,
padrinhos; evocar um momento
da celebração do batismo
‘Conhecer’ a dinâmica sinodal
em curso na Igreja Católica
— www.synod.va [página oficial]
— sinodoembraga.pt [recursos
para os grupos]
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

“Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo”
O Espírito Santo é o verdadeiro

um verdadeiro teste à nossa

protagonista da vida. Sendo

disponibilidade em acolher

o princípio vital, é também o

o dinamismo vital do Espírito

caminho para reencontrar

Santo. O Sínodo não é uma

a vida. Por isso, falamos de

recolha de opiniões ou votação.

regeneração e de renovação.

Lembra o Papa Francisco que

É o maior desafio deste

sem o Espírito, não haverá

momento: a regeneração

Sínodo. Precisamos de o acolher

pessoal e a renovação da Igreja.

como protagonista, permitir

Esta ‘série’ quer despertar o

que seja nosso companheiro,

protagonismo do Espírito, na

na oração e na escuta, no

vida pessoal e comunitária.

diálogo e no discernimento

Estamos em caminhada sinodal,

dos sinais dos tempos.

Questões para os pequenos grupos
O que é que sabes sobre a caminha sinodal
em curso na Igreja Católica?

Questões auxiliares: Quais são as etapas deste Sínodo?
A quem é que se destina? Quais são as ‘novidades’
introduzidos pelo Papa Francisco, neste Sínodo?

Para ti, qual é a importância deste Sínodo?
Questões auxiliares: Quais são os benefícios desta
caminhada sinodal? Qual é o impacto que este processo
sinodal pode ter nas comunidades (paroquiais)?

Desafio até ao próximo encontro

‘Conhecer’ a dinâmica sinodal — www.synod.va — sinodoembraga.pt
[recursos para os grupos]: participar na elaboração e discernimento das
decisões, envolver-se cada vez mais nas ações da comunidade.

Oração para o final da partilha
Eis-nos aqui, diante de ti, Espírito Santo! Eis-nos aqui, reunidos em teu
nome! Só a ti temos por guia: vem a nós, fica connosco, e digna-te habitar
em nossos corações. Ensina-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos
até à meta. Ámen.
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Tu és
o meu Filho
muito amado
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