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5ª Sessão do Sínodo Diocesano
Igreja a serviço da vida plena 

para Todos 

Apresentação

Estamos iniciando a preparação da 5ª e última 
sessão do nosso sínodo. O Sínodo Diocesano é uma 
assembleia constituída por padres, religiosas, leigos 
e leigas nomeados para se reunirem com o propósito 
de “refletir a luz da palavra de Deus” sobre as 
orientações da igreja em particular para os próximos 
anos. Nesta perspectiva o dia 26 de março de 2015 
marcou a história da Diocese de Pesqueira, momento 
de celebração da missa dos santos óleos na Catedral 
de Santa Águeda, na presença do clero diocesano 
e com um número significativo de fiéis, vindo de 
várias paróquias, Dom José Luiz Ferreira Salles, CSsR 
anunciava a realização do 1° Sínodo Diocesano. 

O Sínodo se estenderá até 2018 quando a 
Diocese completará 100 anos de criação. Em clima de 
grande alegria todos acolheram o anúncio.  Naquele 
momento Dom José convocou toda a diocese com 
uma única palavra: “avançar”, como convite a todos 
para uma “igreja em saída”, sob o lema “Por uma 
Igreja toda ela sinodal, discípula-missionária de 
Jesus, pobre e servidora, a serviço do Reino de Deus.” 
Foi neste momento que nossa igreja diocesana 
passou a refletir a luz das cinco urgências da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil apresentadas pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
os novos caminhos pastorais que precisam estar 
presentes nos processos de planejamentos das 
nossas Igrejas. Elas põem a Igreja “em movimento 
de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus 
Cristo, de entrega aos pobres” (Evangelli Gaudium, 
n. 97). 

Nos encontros iremos refletir os seguintes temas:

•	 Igreja, presença samaritana na promoção da 
caridade; 

•	 Igreja, presença profética na promoção da 
solidariedade; 

•	 Igreja, presença pastoral na promoção da 
dignidade humana

•	 Igreja, a serviço da vida plena para todos 

Orientações para os/as animadores/as:

Estar em suas mãos o material para vivência da 
preparação para a 5ª sessão do Sínodo Diocesano. 
Foi elaborado olhando a realidade do território 
diocesano, com muito carinho, com o objetivo 
de suscitar de forma dinâmica a reflexão sobre a 
atuação da igreja, enquanto lugar de serviço da vida 
plena para todos.  
O método ver, julgar, agir, celebrar e avaliar, dever ser 
utilizado nos quatros encontros. Não se esqueçam 
de registrar através de fotografias, frases, enfim, 
contamos com cada um/a de vocês! 

Sugestões para nossos encontros 

Convidar com antecedência: Antes de marcar 
os encontros, importante ver uma data que seja 
possível a participação das pessoas. Convidar toda 
a comunidade onde será realizado o encontro. Não 
esqueçam de convidar associações de moradores, 
pastorais, movimentos, cooperativas, grupos ou 
iniciativas que desenvolvem ações sociais. Juntos 
iremos partilhar, refletir e conhecer iniciativas que 
tem contribuído para a construção de uma sociedade 
justa e solidária, por isso a participação de todos é 
fundamental.

Preparação do ambiente: Para ajudar a refletir 
sugerimos colocar a frase “Igreja a serviço da vida 
plena para Todos” no centro, bem como a bíblia, 
terra, água, sementes. Nos círculos bíblicos vamos 
conhecer alguns personagens importantes da nossa 
caminhada de cristãos pode ser que algumas pessoas 
não os conheçam, por isso recomendamos fotos de 
Pe. Ibiapina, Dom Helder, Drª. Zilda Arns Neumann, 
Ir. Dulce dos Pobres e Madre Tereza de Calcutá, para 
serem colocados no ambiente. Além dos indicados, 
sugerir outros. 

Distribuir Tarefas: Ao final de cada encontro, teremos 
algumas tarefas para o próximo. Importante ver com 
antecedência, o dia, local, casa, horário que será o 
encontro. 

Acolher os participantes: Acolher com alegria os 
participantes, ver se todos se conhecem, ensaiar os 
cantos, criar um ambiente alegre.
 
Gesto Concreto: Sonhar em uma sociedade justa e 
solidária parece utópico, ao mesmo tempo várias 
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atitudes muitas vezes são realizadas nas comunidades 
que desconhecemos, que tal conhecer? 

ORAÇÃO PARA TODOS OS 
ENCONTROS

ORAÇÃO INICIAL

1. ACOLHIDA 
2. ORAÇÃO INICIAL

Invocação ao Espírito Santo (rezada ou cantada – 
conforme seu costume)

Oração da Caridade Cristã:

Todos: O amor é paciente, o amor é prestativo;

não é invejoso, não se ostenta, não se incha de 
orgulho. 
Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio 
interesse, não se irrita, não guarda rancor. 
Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade.   
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.  
O amor jamais passará. 
Agora, portanto, permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e o amor.
A maior delas, porém, é o amor.

Animador: Espírito Santo, abre o nosso coração ao 
amor. Na escola de Jesus e Maria que aprendamos 
com a comunidade a amar com o olho e o coração 
deles. Que sejamos uma verdadeira comunidade de 
fé e esperança e possamos transformar o mundo ao 
nosso redor com gestos concretos de amor. Neste 
encontro, ilumina, inspira e fortalece nosso ser e 
nosso agir. Amém. 

ORAÇÃO FINAL

ORAÇÃO PELO 1ª SÍNODO 
DIOCESANO

Deus, nosso Pai, a ti confiamos o nosso Sínodo 

Diocesano. 
 

Na força da tua presença, queremos caminhar juntos, 
e celebrarmos o nosso centenário como graça que 
nos leva a olhar para frente, avançar e enfrentar 
novos desafios, na certeza de tua presença entre nós.
Converte-nos, ó Cristo Jesus, e faze-nos sacramentos 
do teu amor. Torna a nossa Diocese uma Igreja 
discípula-missionária, casa e escola de comunhão, 
lugar de participação, casa dos pobres. Que o estilo de 
nossa Igreja seja a partilha, a justiça, a solidariedade, 
e o poder como serviço.
Mostra-nos, Senhor, neste tempo jubilar, aonde 
devemos ir, o que devemos mudar e como devemos 
nos converter. Que possamos sair ao encontro das 
pessoas para anunciar a alegria do Evangelho. 
Sustentados pela força do teu Espírito, realizemos 
neste tempo a vontade do Pai: “que todos tenham 
vida”.
Maria, Mãe e senhora nossa, caminha conosco! São 
José, homem justo na fé,
rogai por nós e protegei a nossa Igreja. Amém.

Círculos Bíblicos 

1° Encontro “Igreja, presença 
samaritana na promoção da 

caridade”.

Animador: Hoje nos encontramos para rezar, 
refletir e aprofundar nossa fé e nosso agir cristão 
no seguimento a Jesus, tendo como fundamento a 
caridade cristã. É o amor que dá sentido à vida, a 
fé cristã e ao seguimento e testemunha de Jesus.  
Nesse caminho, temos muitos irmãos e irmãs que 
são modelos e inspiração para nós hoje.

Leitor 1: Sim, a caridade cristã é o amor agindo de 
forma concreta na vida das pessoas, das famílias em 
nossa comunidade e no mundo. Caridade é amor em 
ato.

Todos: Se eu não tiver amor / eu nada sou, Senhor!

Leitor 2: Em todos os tempos a Igreja é provocada 
a amar de forma concreta e criativa segundo a 
realidade em que está inserida. Em nosso tempo, 
temos muitas testemunhas, grupos, serviços, pessoas 
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que foram luzes e inspiração no caminho e no ensino 
do amor. Vejamos por exemplo, como fato de vida, o 
testemunho do apostolo do Sertão Pe. Ibiapina. Seu 
exemplo de vida e amor, muito nos inspira nos dias 
de hoje. 

Todos: Se eu não tiver amor / eu nada sou, Senhor!

FATO DE VIDA

Animador: Padre Ibiapina viveu no fim do século 
XIX (1806-1883). Ordenado padre no Recife preferiu 
viver no Sertão no meio do povo nordestino. Aí deu 
testemunho concreto do amor de Deus, da caridade 
em atos. 

Leitor 3: Escreve-nos o Padre José Comblin:
“ Durante 16 anos Ibiapina percorreu incansavelmente 
o Nordeste a pé, a cavalo, de liteira, em carro de 
boi, um Nordeste ainda desabitado e sem estradas, 
quase desconhecido […] Sua principal obra foi as 22 
Casas da Caridade espalhadas em cinco Estados do 
Nordeste […] Tinha escolhido a evangelização das 
multidões pobres do sertão. Não tinha ilusões sobre 
as situações que aí esperavam. Sabia que estaria só e 
teria que enfrentar só a miséria e o abondo em que 
o povo se achava. Ele através da caridade foi capaz 
de dar ao povo sinais do evangelho que esse povo 
esperava e podia compreender[…]. Conscientizando 
o povo, em regime de mutirão, ele melhorou a 
condição de vida do povo pobre, edificando escolas, 
hospitais, açudes, creches, poços artesianos, casas 
de caridade, ensinou o cuidado com a natureza para 
melhorar as condições da seca, da fome e da água. 
Muitas jovens e pessoas de boa vontade inspirados 
pela sua pastoral se dedicaram aos cuidados dos mais 
pobres, doentes, e abandonados.” (Comblin, Jose. 
Instruções espirituais do padre Ibiapina. Paulinas, 
São Paulo,1984 – pág. 9-25)

Leitor 1: Assim como Pe. Ibiapina, também em nosso 
tempo as comunidades cristãs foram provocadas 
a viver o amor de forma concreta em meio a 
diversas situações. Situações de pobreza, de fome, 
de exclusão, de migração e de imigração, de perda 
de direitos, de desajustes na família, de perda de 
sentido, de falta de profissionalização... provocadas 
a amar como Deus ama.

Leitor 2: Aqui em nossa comunidade, no nosso 

contexto, conhecemos algum serviço, pastoral ou 
movimento que atenda as pessoas que vivem em 
situações de risco, de exclusão social, de fome, de 
desemprego, ou uma situação que não tem vida?  
Quais? 

Atenção: Numa faixa, escrever os nomes desses 
serviços, movimentos, grupos.

Leitor 3: Conhecemos os nomes e as pessoas que se 
dedicam a esse trabalho, sendo de modo concreto, 
agentes pastorais, gente que concretiza com seu agir, 
a caridade – o amor cristão? Quem? 

Atenção: Seria bom escrever alguns nomes 
identificados como agentes que concretizam com 
sua participação e ação, a caridade cristã com seu 
movimento, grupo ou serviço. 
Todos: Prova de amor maior não há / que doar a 
vida pelo irmão/ eis que eu vos dou o meu novo 
mandamento:/ amai-vos uns aos outros, como eu 
vos tenho amado.

ESCUTA DA PALAVRA

Animador: Como vimos, temos muitos exemplos de 
pessoas, serviços que, por amor ao Senhor e ao seu 
Reino, se dedicam dia e noite a Caridade cristã junto 
aos marginalizados, sofridos, pobres e excluídos. 
Mas, se esse jeito de amar é assim, quem fundamenta 
o amor, ou o que é o amor de fato? Aclamemos a 
Palavra e ouçamos. 

Canto: Com amor eterno eu te amei/dei a minha vida 
por amor/ agora vai também ama teu irmão/ agora 
vai também ama teu irmão/ até um copo d’água, / 
terá recompensa, / pois o amor que é verdadeiro se 
traduz em gesto e vida/
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Leitor 1: Leitura da Primeira Carta de João, 3,16-19. 
(Ler na própria Bíblia)

Leitor 2: Vamos conversar sobre esses dois grandes 
testemunhos para nós!

A reflexão será em dois momentos:

1º MOMENTO – Para Conversar

1. O que é caridade para nós?
2. Como o padre Ibiapina entende a caridade 

concretamente, pelo que vimos de seu 
testemunho?

3. Segundo o autor da carta de são João, em 
que se fundamenta a caridade? Por quê?

4. Conhecemos o serviço da Caridade prestado 
em nossa Diocese pelos seus movimentos, 
pastorais, organismos e grupos? Se sim, quais 
são eles?

 
2º MOMENTO – Iluminando a Vida (as respostas 
que seguem dever ser enviadas a diocese por meio 
da plataforma eletrônica)

1.  Aqui em nossa comunidade, no nosso 
contexto, conhecemos algum serviço, 
pastoral ou movimento que atenda as 
pessoas que vivem em situações de risco, de 
exclusão social, de fome, de desemprego, ou 
uma situação que não tem vida?  Quais?

2.  Conhecemos os nomes e as pessoas que 
se dedicam a esse trabalho, sendo de modo 
concreto, agentes pastorais, gente que 
concretiza com seu agir, a caridade – o amor 
cristão? Quem?

REZANDO COM A IGREJA

Animador: Nosso bispo diocesano, dom José Luiz 
Ferreira Salles, animando nossas comunidades no 
serviço da caridade assim se expressa: “estamos 
vivendo tempos difíceis, mas cheios dos sinais de 
Deus. Nestes tempos de ‘globalização da exclusão e 
da indiferença’, as Pastorais Sociais precisam, mais 
do que nunca, aguçar os sentidos e o coração para 
o serviço amoroso e profético na defesa da vida. ” 
Como vimos, ele nos anima na vivencia de uma 
pastoral (serviço) da caridade como profecia em 

defesa da vida.

Leitor 3: Por isso, rezemos para que, cada dia mais 
haja em nossas comunidades, grupo, movimentos, 
pastorais, uma consciência clara do serviço à vida na 
pessoa dos pobres, marginalizados e excluídos.
Leitor 1: Pai, para que sejamos mais gente de ação, 
abertos aos sinais que trazem esperança e vida…. 
Ouvi-nos Senhor!

Leitor 2: Pai, fortalece os movimentos, grupos, 
pastorais e iniciativas que concretizam o amor 
na caridade fraterna em nossas comunidades e 
paróquias… Ouvi-nos Senhor!

Leitor 3: Pai, abençoe os que recebem nossa 
caridade, para que, animados, fortalecidos, sejam 
corajosas testemunhas do teu amor e agentes de 
transformação das injustiças... Ouvi-nos Senhor!
Preces espontâneas

Gesto Concreto: Organizar um grupo de pessoas e 
visitar alguma situação de risco, exclusão social, 
fome ou outra. Não esquecer de registrar através de 
fotos e enviar para o Secretariado de Pastoral;  

Avisos/Organização dos gestos concretos
Oração final (Oração do Sínodo Diocesano)
Despedida

2º  Encontro - Igreja, presença 
profética na promoção da 

solidariedade

Animador: É um fato que em nossas comunidades, 
em nosso país e no mundo inteiro muitas pessoas são 
marginalizadas e passam necessidade, carecendo até 
das condições materiais básicas de sobrevivência. E 
nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance 
para socorrê-las em suas necessidades. 

Leitor 1: Sim. Uma Igreja indiferente às necessidades 
da humanidade sofredora e que passa à margem dos 
caídos à beira do caminho pode ser qualquer coisa, 
menos a Igreja de Jesus Cristo que se identificou com 
os pobres e marginalizados e se dedicou a cuidar do 
que estava caído à beira do caminho.

Todos: Uma igreja que só reza e vive para si mesma, 
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não é Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é orante, 
missionária e amante da Vida. Defende a vida, age 
por amor, imitando seu Senhor.

Leitor 2: Acontece que a pobreza e a marginalização 
não são fatos isolados em nosso mundo. Não é 
apenas problema de alguns indivíduos que, por 
mera casualidade, circunstância ou “decisão” 
pessoal, encontram-se nessa situação. Em última 
instância, esse fenômeno é fruto do modo mesmo 
de estruturação e organização da sociedade. Por isso 
mesmo, uma caridade que se queira eficaz não pode 
se reduzir ao nível meramente assistencial, por mais 
que isso seja necessário. Precisa enfrentar também 
os mecanismos sociais que produzem essa situação. 

Todos: Vem, vamos embora que esperar não é saber/ 
quem sabe faz a hora, não espera acontecer.

FATO DE VIDA

Animador: Em nosso tempo houve um bispo 
profeta, corajoso, que iluminado pela sabedoria 
do Evangelho, em tempo de ditadura militar e em 
tempo de pós-modernidade quando não havia 
emprego, o povo passava fome, a esperança e a paz 
estavam ameaçadas, ele tomou partido dos pobres 
e por uma igreja pobre. Graças a sua ação profética 
nossas comunidades deram frutos, nossos grupos se 
sentiram fortalecidos. A Igreja em nosso país acolheu 
o sopro do Espírito. 

Leitor 3: Estamos falando de dom Helder Câmara, 
o Dom, como era conhecido e chamado por todos. 
Dele aprendemos como a caridade – o amor cristão 
– pode transformar vidas, transformar o sistema, 
lentamente. Ele é modelo de como a caridade é sócio 
transformadora. 

Leitor 1: “Dom Helder foi um homem dedicado aos 
pobres e excluídos. Trabalhou pela renovação da 
Igreja; para que ela acolhesse o povo dos pobres; 
fosse ao encontro do homem e da mulher moderna. 
Viu as necessidades das famílias, o desemprego, 
a fome. Olhou para a juventude desvalida e sem 
futuro; olhou para as favelas; para o homem do 

campo; e no seu olhar pastoral criou o Banco da 
Providência, destinado a ajudar famílias pobres. 
Lutou em defesa da justiça e cidadania. Levantou a 
sua voz em defesa da comunidade sem vez e sem voz. 
Criou projetos e organizações pastorais, destinadas 
a atender às comunidades do Nordeste, que viviam 
em situação de miséria. No final da década de 90, 
lançou a campanha “Ano 2000 Sem Miséria”. Para 
ele era grande o constrangimento em saber que, 
às vésperas do segundo milênio do nascimento de 
Jesus Cristo, milhares de pessoas ainda vivessem 
na miséria. Organizou o Encontro de Irmãos, 
movimento de pobres evangelizando pobres. Criou 
a Operação Esperança, para organizar as pessoas e 
torná-las donas de seu destino, dando condições de 
vida no campo e na cidade. Deste projeto participou 
famílias de Taquari (em Sirinhaém), Guaretama 
(Bonito) e Ipiranga (Cabo de Santo Agostinho), 
Tururu, no Janga, em Paulista. Ele lutou para ajudar 
presos políticos, pais e mães de família e leigos 
das comunidades que eram tidos como suspeitos 
por viver o evangelho no meio do povo, e que pela 
ditatura foram chamados de comunistas. Dom Helder 
era do povo; gostava de trabalhar em equipe e com 
os leigos. O papa João Paulo II o chamou de “irmão 
dos pobres e meu irmão”; e ele foi perseguido pelos 
militares e taxado de comunista, mas não tinha 
ódio dos que pensavam assim. Mas, apesar de seus 
feitos, o grande testemunho de dom Hélder estava 
no amor a Jesus e a Igreja – povo de Deus. Ele nos 
ajudou a compreender que, a pobreza, a exclusão e 
a falta de esperança era fruto de um sistema injusto 
que fere o coração do Pai. Ele nos ensinou que por 
trás de tudo isso havia um sistema corrompido pelo 
pecado que precisaríamos enfrentar. Pequenas 
ações comunitárias e bem articulada, se feita com 
amor são sementes de mostarda que faz o reino 
aparecer. Dar assistência aos pobres e excluídos é 
necessário, mas ir as causas e combate-la com amor 
cristão era urgente e atitude profética. Olhando para 
sua vida, entendemos que a caridade tem potencial 
de transformação socioestrutural da sociedade. Eis, 
o seu legado e modelo para nós”.
Leitor 2: Como vimos na vida e na ação de dom Hélder, 
a sociedade não é a mera soma dos indivíduos. Ela 
tem certa autonomia em relação aos indivíduos e 
interfere diretamente na vida das pessoas: ninguém 
escolhe nascer rico ou pobre; não é natural que a 
mulher seja subordinada ao homem, que o negro 
seja inferior ao branco (nas piadas, nos postos 
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de trabalho, nos salários etc.), que determinadas 
pessoas e profissões sejam superiores a outras; que 
o Estado garanta toda infraestrutura de saneamento, 
transporte, segurança etc. nos bairros de classe 
média-alta e não nas favelas e periferias; que use o 
dinheiro público para construir infraestrutura para as 
empresas do agronegócio e destine apenas “bolsas” 
para a agricultura camponesa etc. Tudo isso é fruto 
do modo concreto como nossa sociedade está 
organizada.

Leitor 3: De fato, nossa vida é muito mais 
condicionada e determinada pelas estruturas 
da sociedade do que parece. A forma como nos 
cumprimentamos uns aos outros (tu, você, senhor, 
excelência, majestade, eminência etc.), o ser homem 
ou mulher, as relações de poder, a produção e 
distribuição de bens e riquezas, a relação com o 
meio ambiente, por exemplo, são, em grande parte, 
regulamentados e controlados socialmente. E de 
muitas formas: costumes, valores, regras, normas, 
leis, instituições, aparato policial etc. Nossa vida se 
desenvolve sempre em uma determinada sociedade 
organizada de uma determinada forma. E quanto 
mais essa sociedade cresce e se complexifica, tanto 
mais cresce a interferência de seus mecanismos 
de organização e estruturação sociais na vida das 
pessoas e dos diversos grupos sociais.

Leitor 1: Quando falamos de sociedade ou estruturas 
da sociedade, falamos da organização e estruturação 
de nossa vida coletiva. É verdade que na maioria das 
vezes não nos damos conta desses mecanismos de 
organização e regulamentação sociais. A pobreza 
e a marginalização social não são uma casualidade 
nem uma fatalidade. São frutos de um modo injusto 
e desigual de organização de nossa vida coletiva. De 
modo que sua superação passa necessariamente 
pela transformação desse modo de organização da 
sociedade.  Daí, porque nos questionar; e questionar 
nosso jeito de ser cristãos, de amar e seguir Jesus e 
se organizar como Igreja nesta Sociedade. 
Todos: A vida que a gente vive é cheia de divisão/ 
mas Deus não quer isso não/ mas Deus não quer 
isso não/ De um lado é palácio subindo,/ do outro é 
barraco caindo. /De um lado é alguém dominando,/ 
do outro é alguém se curvando, / mas Deus não quer 
isso não, / mas Deus não quer isso não.

ESCUTA DA PALAVRA

Animador: Transformar a sociedade só por 
transformar não tem sentido. Fazer atividades e 
mais atividades só por fazer não tem sentido. Para 
nós cristãos todo nosso fazer pastoral; todo nosso 
agir em favor da vida; dos pobres; e na construção 
de uma nova sociedade só tem sentido enquanto 
seguimento e amor a Deus expresso de forma 
concreta em Jesus, o Senhor. O amor transformador 
que penetra e muda estruturas a partir do agir cristão 
dos seguidores de Jesus é o fundamento e o que dá 
sentido para transformar a sociedade começando 
sobretudo por cada um de nós. E está fundamentado 
nas Escrituras. Cantemos e ouçamos seu testemunho 
para nós. 

Canto: Toda palavra de vida é Palavra de Deus /Toda 
ação de liberdade é a Divindade / agindo entre nós 
/É a Divindade agindo entre nós. 
Boa nova em nossa vida, Jesus semeou / O Evangelho 
em nosso peito é prova de amor.
Todo grito por justiça que sobe do chão / É clamor e 
profecia que Deus anuncia para a conversão / Que 
Deus anuncia para a conversão

Leitor 2: Leitura da Primeira Carta de João, 4,7-10. 
(Ler na própria Bíblia)

Leitor 3: Vamos conversar sobre esses dois grandes 
testemunhos para nós!

A reflexão será em dois momentos:

1º MOMENTO – Para Conversar

1. A encarnação de Jesus (Deus que se fez 
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humano) é prova do amor de Deus por nós. 
Ele visitou os “porões da humanidade”. Por 
que Deus se fez humano? 

2.  O amor (caridade) é o fundamento da prática 
cristã. Quem tomou a iniciativa de amar 
primeiro, segundo João?

 2º MOMENTO – Iluminando a Vida (as respostas 
que seguem dever ser enviadas a diocese por meio 
da plataforma eletrônica)

1. Com sua vida e com sua reflexão dom Hélder 
nos ensina que o amor cristão deve ser um 
instrumento de transformação da sociedade. 
Como seu grupo ou comunidade despertou 
para o serviço amoroso para com os pobres 
e excluídos? 

2. Nossos grupos têm presença junto à 
sociedade civil organizada? Se sim, quais as 
suas contribuições, alguém sabe dizer? 

REZANDO COM A IGREJA

Animador: Não é fácil transforma as estruturas da 
sociedade. Não é fácil mudar o pensamento e o agir 
das pessoas, sobretudo quando a grande mídia faz a 
sua cabeça. Mas para nós cristãos, é um imperativo 
que o façamos. Se cada um em seu mundinho, em 
sua comunidade, em seu grupo se dispuser a se 
informar, estudar a Palavra e a realidade, se se der 
as mãos uns aos outros e abraçar a causa de Jesus 
– que é o amor em atos – começamos a mudar o 
mundo. Nesse caminho, a oração é essencial porque 
nos humaniza, nos deixa lúcidos em meio ao caos, 
e nos faz entender que o reino não é nosso, mas do 
Pai. Por isso, elevemos a Deus nossas preces.   

Leitor: Por cada cristão consciente do amor de Deus, 
e por todas as comunidades, para que sejam sinais 
do amor de Deus, lá onde precisa mais, rezemos!

Ouvi-nos Senhor!

Leitor: Para que a caridade – o amor transformador – 

seja sempre nossa motivação na luta pela qualidade 
de vida nossa e dos irmãos, rezemos!

Leitor: Para que cada dia mais cresça entre nós o 
desejo de servir por amor, agindo concretamente na 
vida dos pobres e excluídos, rezemos!

Leitor: Para que a exemplo das nossas lideranças, 
profetas do reino e testemunhas do amor de Deus, 
possamos doar nossas vidas para a transformação da 
sociedade, rezemos!

Preces espontâneas
Gesto Concreto: Quais são as organizações da 
sociedade civil organizada? Se sim, quais são as 
ações realizadas?

Avisos/Organização dos gestos concretos
Oração final (Oração do Sínodo Diocesano)
Despedida

3º Encontro - Igreja, presença 
pastoral na promoção da 

dignidade humana

Animador: Pastoral é o serviço do/a pastor/a. Ele ou 
ela, cuida, educa, protege, salva, orienta, encaminha. 
A Igreja no seguimento a Jesus e no testemunho do 
amor do Pai por cada um de nós, se presta por amor 
a este serviço. Ela é com sua ação pastora do povo de 
Deus. Toda a Igreja é pastora que cuida e é pastorada 
– cuidada por Jesus. 

Leitor 1: Sim. Somos uma Igreja cuidadora, samaritana 
e missionária. Por isso, que todas as pastorais, 
movimentos, grupos, são e agem principalmente 
entre os pobres e excluídos. E essa ação é motivada 
pelo amor ao Senhor e ao Reino que com nossas 
ações Ele vai construindo no mundo.

Todos: Somos uma Igreja viva, samaritana e que 
assume o projeto de Deus sobretudo nos pobres e 
excluídos. 

Leitor 2: A pastoral é outro nome que damos a esse 
ato de amor, de caridade. Todo trabalho junto aos 
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pobres e excluídos é uma pastoral social. Mas há 
serviços, pastorais sociais que diante dos desafios 
se articulam, se organizam de modo mais complexo 
e assume de modo mais amplo os desafios que se 
apresentam à caridade cristã.

Todos: Pastoral do Povo da Rua, Pastoral da Criança, 
Pastoral das Favelas, Pastoral Carcerária, Pastoral dos 
Migrantes, Pastoral da Juventude do Meio Popular, 
Pastoral Rural, Pastoral dos Recicladores, Pastoral 
do Meio Ambiente... todas elas e muito mais, são a 
Caridade em Ação através das pessoas, agentes de 
pastoral que com sua vida e ação mostram Jesus 
agindo por suas ações. 

FATO DE VIDA

Animador: Por isso mesmo que nesta noite queremos 
rezar por essas pessoas, grupos e serviços. Eles são 
testemunhas da caridade cristã agindo por suas 
ações por amor a Jesus. Nesse sentido, ouçamos o 
testemunho de quem viveu a caridade cristã: Dra. 
Zilda Arns Neumann.

Leitor 3: Dra. Zilda Arns Neumann foi uma mulher 
de nosso tempo. Seu amor a Jesus e a Igreja a 
levou para o meio do povo e com suas habilidades 
e conhecimentos técnicos se colocar a serviço da 
caridade. De seu gesto nasceu uma grande família – 
a pastoral de criança. Com ela o povo se redescobriu 
e descobriu os meios de melhora de vida e lutar 
contra a morte. Aprendeu que o sistema é anti-vida 
e que precisamos enfrentá-lo juntos. Ouçamos seu 
testemunho. 

Leitor 1: “Dra. Zilda Arns Neumann foi médica 
pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora da 
Pastoral da Criança, e da Pastoral da Pessoa Idosa - 
mãe de cinco filhos e avó de dez netos. Escolheu a 
medicina como missão e enveredou pelos caminhos 
da saúde pública. Ela desenvolveu a metodologia 
comunitária de multiplicação do conhecimento 
e da solidariedade entre as famílias mais pobres, 
baseando-se no milagre da multiplicação dos dois 
peixes e cinco pães que saciaram cinco mil pessoas, 
como narra o Evangelho de São João (Jo 6, 1-15). 
A educação das mães por líderes comunitários 
capacitados revelou-se a melhor forma de combater 
a maior parte das doenças facilmente preveníveis 
e a marginalidade das crianças. Uma mulher de 
coragem! Ela dizia: “Há muito o que se fazer, porque 
a desigualdade social é grande. Os esforços que 
estão sendo feitos precisam ser valorizados para que 
gerem outros ainda maiores”.  Dra. Zilda, morreu dia 
12 de janeiro de 2010 no terremoto que devastou o 
Haiti. Neste mesmo dia discursou sobre como salvar 
vidas com medidas simples, educativas e preventivas. 
Fez o que sempre falou: congregar mais pessoas para 
se unirem na busca de “vida em abundância” para 
crianças e gestantes pobres. 

(Fonte:  https://www.pastoraldacrianca.org.br/)

Leitor 2: Dra. Zilda viveu para defender e promover 
as crianças, gestantes e idosos, construir uma 
sociedade mais justa, fraterna, com menos doenças 
e sofrimento humano. Em seu trabalho, sempre 
aliou o conhecimento científico ao conhecimento e 
à cultura popular; valorizou o papel da mulher pobre 
na transformação social; mobilizou a todos, pobres e 
ricos, analfabetos e doutores, na busca da Vida Plena 
para todos. 
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Leitor 3: De Dra. Zilda aprendemos que a pastoral deve 
acolher as pessoas, principalmente os mais pobres e 
excluídos. Aprendemos também que é preciso tomar 
consciência de que há um sistema perverso, corrupto 
que escraviza a vida. Que precisamos nos unir e 
usar todas as nossas qualidades pessoais e coletivas 
como esforços a serviço da vida e da justiça. E isso 
é caridade, é pastoral. Ninguém pode ficar de fora! 
Façamos memória dos que em nossas comunidades 
e grupos são exemplo, testemunha e luz que faz por 
sua ação, o reino e a vida acontecer aqui entre nós.

Atenção: Lembrar nomes de leigos/as que fazem 
parte da pastoral, de serviços e obras junto ao 
povo dos pobres. Um momento de silêncio. O grupo 
poderia fazer uma prece por eles e suas famílias, e às 
famílias que eles atendem. Rezar pela perseverança 
de nossos leigos/as. 
  
Leitor 1: Pastoral Social é uma luta, uma luta do 
amor, da caridade por melhor qualidade de vida, 
pela instauração do Reino de Deus entre nós. Não 
é a única forma, mas com certeza é o serviço mais 
concreto do amor. 

Todos: Eu vim para que todos tenham vida/ que 
todos tenham vida plenamente.

ESCUTA DA PALAVRA

Animador: Jesus passou pelo mundo fazendo o 
bem, nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Nos 
evangelhos o vemos percorrer cidades, aldeias e 
sítios para chegar a todos a salvação. E em que 
consiste a salvação? Na saúde mental, espiritual, 
física e social do povo. O que Jesus fazia era Pastoral 
– ação do pastor para com as ovelhas.  Essa dimensão 
da vida de Jesus a Igreja a vive quando cada fiel se 
compromete em sua comunidade, paroquia, grupos, 
serviços. E o fundamento é ele próprio. Por isso, 
aclamemos e escutemos a Palavra.
 
Canto: Toda palavra de vida é palavra de Deus / toda 
ação de liberdade é a divindade agindo entre nós 
(Bis)/ Boa Nova em nossa vida / Jesus semeou / o 
Evangelho em nosso peito é chama de amor

Leitor: Leitura do Evangelho de Mateus 4, 23-25. ( 
Ler na própria Bíblia)

Leitor: Vamos conversar sobre esses dois grandes 
testemunhos para nós!

A reflexão será em dois momentos:

1º MOMENTO – Para Conversar

1. Dra. Zilda nos ajudou a entender que coisas 
simples, feitas por gente simples em grupo 
conseguem resultados surpreendentes. Ela 
é modelo para todos nós! Então o que você 
sabe sobre ela que pode ser luz para as 
pessoas melhor se engajarem na luta pela 
vida e pela justiça?

2. Como você “gasta seu tempo” na igreja? 
Conhece e se identifica com alguma pastoral 
ou serviço? Qual? Como participa?

2º MOMENTO – Iluminando a Vida (as respostas 
que seguem dever ser enviadas a diocese por meio 
da plataforma eletrônica)

3. Ouvimos na leitura que Jesus prega (missão), 
ensina (catequese) e cura (pastoral). Ou seja, 
ele nos mostra por seu agir Deus agindo 
na vida do povo. Como compreendemos a 
Pastoral em nossa Igreja? O que é e para que 
serve a Pastoral?

4. Que apoio nossas comunidades tem dado a 
Pastoral? Procura saber o que ela faz? Quais 
os desafios que enfrenta? 

 
REZANDO COM A IGREJA

Animador: Gente, quanta coisa aprendemos hoje! 
Coloquemos, pois, tudo isso em oração rezando 
pelos nossos grupos e pastorais para seja a cada dia 
fortalecidos e com nossa ajuda e compromisso deem 
frutos de justiça, vida e santidade.

Leitor: Por cada cristão descomprometido com a 
vida e o evangelho, para que redescubram a alegria 
de viver a fé servindo uns aos outros, rezemos!

Ouvi-nos Senhor!
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Leitor: Para que as pastorais sejam a cada dia 
fortalecidas pela força do Espírito no serviço à vida 
por amor a Jesus, rezemos!

Leitor: Para que iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, também nós a cada dia nos 
comprometamos mais com a caridade, sendo 
presença e força junto aos grupos, serviços e 
pastorais de nossa Igreja, rezemos!

Leitor: Para que Deus suscite a vida, liberdade e amor 
por meio de nossas ações onde ainda há egoísmo, 
rezemos!

Preces espontâneas
Gesto Concreto: Convido você para visitar algum 
grupo, pastoral, movimento e grupos organizados da 
sociedade civil organizada;

Avisos/Organização dos gestos concretos
Oração final (Oração do Sínodo Diocesano)
Despedidas

4° Encontro - Igreja, a serviço da 
vida plena para todos

Animador: O Papa Francisco nos interpela e insiste 
para que sejamos uma Igreja dos pobres, para os 
pobres e com os pobres. Isso não quer dizer uma 
Igreja exclusivista que acolhe a uns e outros não. Que 
atende aos marginalizados, excluídos e pobres, mas 
deixamos de lado muitas pessoas e classes, inclusive 
ricos. Isso não. Apenas ele que nos ajudar a entender 
que Jesus se fez servo de todos e que para entender 
o Evangelho e vive-lo de modo a instaura o Reino no 
mundo, precisamos de sentir e olhar com olhar do 
pobre, pois só assim, enxergaremos melhor o outro 
semelhante, e viveremos mais concretamente a 
caridade. 

Leitor 1: Sim. O problema não é a riqueza ou a 
pobreza, mas nossas atitudes frente a essas duas 
realidades: que pode ser instrumento de salvação 
ou condenação. Ser uma Igreja acolhedora de todas, 
mas pobre tem sua motivação no próprio Senhor 
que sendo Deus se fez humano, e pobre. E Jesus luta 
pela vida, por uma qualidade de vida para todos e 
não só para uns e outros não. Ele é nosso modelo e 

exemplo.

Todos: Somos gente nova vivendo a união/somos 
povo semente de uma nova nação/somos gente nova 
vivendo o amor/somos comunidade povo do Senhor.

Leitor 2: Uma Igreja pobre se preocupa com todos, 
é pastora, samaritana, missionária que se preocupa 
com as pessoas e em suas vidas se torna sal e luz. 
A motivação que leva a Igreja agir através de suas 
pastorais e serviços na sociedade questionando, 
sugerindo é o seu Senhor. Por isso, que todos nós 
com nossas qualidades, tempo, e economias temos o 
dever como cristãos de dar o primeiro passo, interagir, 
se preocupar, participar, saber, rezar e agir junto com 
os grupos, movimentos, serviços, pastorais, para que 
o projeto de Jesus chegue a todos em todos os cantos 
de nossa diocese e cidades. Somos responsáveis pela 
construção de um mundo melhor.

Todos: Virá o dia em que todos ao levantar a vida/
veremos nesta terra reinar a liberdade.

FATO DE VIDA

Animador: Temos que cuidar uns dos outros. E 
um bom começo é começar se perguntando como 
funciona a sociedade; como cristãos onde estamos 
inseridos; saber e entender quais as forças que 
aí convivem e o que defendem; entender que 
juntos somos mais fortes e podemos mais; aceitar 
que nosso pensar e nosso agir tem motivações 
profundas no Senhor e seu Evangelho que se traduz 
de modo concreto pelo amor, pela caridade. E como 
temos visto aqui, temos em nossa Igreja desde o 
início modelos, pessoas que em épocas diferentes 
souberam ser luzes, porque tiveram clareza do amor 
de Deus em suas vidas e na vida das pessoas. 

Leitor 3: Uma dessas pessoas foram duas mulheres: 
Ir. Dulce dos Pobres e Madre Teresa de Calcutá. Suas 
vidas em épocas e contextos diferentes revelam o 
quanto devemos estar atentos ao que acontece ao 
nosso redor e como Igreja devemos agir sem medo. 

Leitor 1: Ir. Dulce dos Pobres foi uma irmã que morou 
na Bahia e que, vendo a miséria do povo nas ruas e 
favelas, se sentiu tocada pelo amor de Deus a fazer-
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lhe algo. Sua vida foi uma denúncia à sociedade do seu 
tempo. E como tudo na vida tem um começo... Irmã 
Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido 
pela sua congregação, mas, o seu pensamento estava 
voltado mesmo para o trabalho com os pobres. Ela 
dava assistência à comunidade pobre de Alagados 
que moravam em palafitas, depois, começa a atender 
também os operários que eram numerosos, criando 
um posto médico e fundando União Operária São 
Francisco juntamente com Frei Hildebrando. Ele fez 
muitas outras obras, mas sua principal obra ajudar a 
Igreja da sua época, entender que era preciso dar um 
passo a mais no seu compromisso com a vida, com o 
reino e o caminho era os pobres. 

Madre Teresa de Calcutá – também foi uma mulher 
que por sua luta questionou a muitos: a Igreja de 
sua época, uma cultura machista, onde as mulheres 
não tinham vez e voz; onde os pobres não tinham 
assistência social e era marginalizado culturalmente 
pelo sistema; em que crianças, idosos, trabalhadores/
as não eram visto em com direitos e nem cidadania 
plena; onde a miséria, analfabetismo, falta de 
infraestrutura, onde as condições de sobrevivência 
era a mínima possível – ela fez a diferença, porque 
agia e seu agir questionava, interpelava, incomodava. 
Ajudou o povo, as autoridades, a fazer alguma coisa. 
Conseguiu fazer com que o sistema e o poder que 
domina este mundo olhasse com mais humanidade. 
Com ela, nasceu uma plantinha como semente 
profética para lembrar a todos nós, o quanto o ser 
humano é amado e querido por Deus: o pobre será 
sempre os preferidos de Deus. Eis uma verdade que 
em tempos e tempos, é preciso tomar consciência e 
levar a ´serio, o nosso seguimento a Jesus. 

Com Ir. Dulce e Madre Teresa aprendemos a sair 
de “nosso mundinho” de nosso “grupinho” para 
interagir com o mundo, sendo uma presença 
profética, pastoral e serviçal do amor de Deus. Ele 
tem um reino para construir, e isso, ele só pode fazer 
através de nossas mãos, pés, coração e bolso. Não há 
outro jeito. 

Leitor 2: Nossas pastorais e movimentos, serviços 
e grupos são a presença da Igreja no mundo, na 

sociedade. Eles são a voz dos sem voz, são a presença 
do Senhor agindo para que todos tenham vida. 
Cada pessoa, cada membro com suas características 
próprias, com suas forças, suas aptidões, emprestam 
ao Senhor sua fé, presença e ação para que Ele aja 
em vista de um mundo melhor – o reino. E nós que 
hoje rezamos aqui? Valorizamos nossos leigos/as? 
Nós os apoiamos como grupo, rezamos por eles e 
pelo seu trabalho pastoral? Somos um corpo cuja 
cabeça é o Senhor! Cada um a seu modo participa e 
colabora com esse corpo. 

Leitor 3: Hoje, o mundo está em crise! Lhe falta um 
rumo, um objetivo, precisa olhar mais ao seu redor; 
precisa ver o que em nosso tempo e para o futuro 
andou produzindo. O planeta, nossa Casa Comum 
precisa de ajuda; a Vida precisa de ajuda, os mais 
Pobres e Excluídos precisam de ajuda; e nós, vamos 
nos calar? Vamos ficar de braços cruzados e só rezar 
e viver nossas vidas paroquiais? O Pai nos chama e 
nos envia! Jesus é o caminho, modelo e motivo de 
seguimento; de nossa ida ao mundo. 
  
Leitor 1: Ser e estar na pastoral seja ela social ou não, 
estar e viver numa paróquia é uma forma de viver o 
chamado do Senhor, mas Ele nos pede mais, pede-
nos para sermos mais ousados, corajosos, profetas, 
discípulos e servidores. Todos somos interpelados 
pelo Senhor. 

Todos: Se ouvires a voz do mundo querendo te 
enganar/ a decisão é tua/são muito os convidados / 
quase ninguém tem tempo.

ESCUTA DA PALAVRA

Animador: Escutemos a Palavra. Ele é nossa guia. 
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Pois ser cristão e cristã hoje é um grande desafio. 
Devemos estar antenados com o que acontece lá fora, 
e ver como Jesus agia para agir também. Já ouvimos 
e sabemos que ele prega, ensina, cura, sendo Deus, 
o Tudo, se fez humano e pobre; e acolheu a todos; 
porém, as exigências não foram iguais para todos; 
mas todos foram convocados a fazer sua experiência 
do seguimento. E o que mais Jesus fez? Aclamemos e 
ouçamos a Palavra.
 
Canto: E seu nome era Jesus de Nazaré/sua fama se 
espalhou e todos vinha ver/ o fenômeno do jovem 
pregador/que tinha tanto amor.

Leitor: Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos 2,22-
24. (Ler na própria Bíblia)

Leitor 2: Vamos conversar sobre esses dois grandes 
testemunhos para nós!

A reflexão será em dois momentos:

1º MOMENTO – Para Conversar

1. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. 
Qual o bem que nossa comunidade tem 
feito aqui no bairro? Como o povo ver nossa 
comunidade?    

2. Ir. Dulce e Madre Teresa são dois exemplos 
de pessoas que se dedicaram aos pobres 
e questionaram com sua ação o mundo de 
seu tempo. Elas enfrentaram desafios, foram 
perseguidas, mas, perseveraram no seu 
serviço aos pobres. Como o grupo entende 
esse testemunho dessas duas mulheres 
cristãs?

3. Temos dado apoio aos serviços, movimentos, 
pastorais, grupo de nossa paroquia? Que tipo 
de apoio concretamente?

2º MOMENTO – Iluminando a Vida (as respostas 
que seguem dever ser enviadas a diocese por meio 
da plataforma eletrônica)

1. O que é ser uma Igreja pobre? Como 
nossa paroquia tem acolhido os pobres 
concretamente? 

2. Para você e seu grupo o que é uma pastoral 

social e quais dela que você se identifica? Por 
que? 

REZANDO COM A IGREJA

Animador: É preciso rezar e rezar sempre, disse 
Jesus. A oração fortalece nossa pratica e nos ajuda a 
entender que o reino e o serviço é Deus e para Deus, 
e que somos seus instrumentos. Por isso rezemos por 
todos aqueles que foram chamados e respondem a 
esse chamado todo dia com sua vida e engajamento.

Leitor 1: Para que o Senhor suscite cada vez mais 
leigos/as comprometidos/as com a cauda do Reino, 
sobretudo dos pobres e excluídos, rezemos!

Ouvi-nos Senhor!

Leitor 2: Para que a Igreja fiel ao seu Senhor, seja 
presença profética no mundo, rezemos!

Leitor 3: Para que o Senhor fortaleça e faça frutificar 
as pequenas iniciativas em favor da justiça e da vida, 
rezemos!

Leitor 1: Para que o papa e nosso bispo juntamente 
com o nosso clero seja vozes pastoras, acolhedoras 
e proféticas que nos fortalece, anima e apoia nossas 
ações como igreja presente no mundo, rezemos!

Gesto Concreto: Identifique exemplos de pessoas 
que se dedicaram aos pobres na comunidade e faça 
uma visita, fale do sínodo diocesano, centenário da 
Diocese de Pesqueira; 

Preces espontâneas

Avisos/Organização dos gestos concretos
Oração final (Oração do Sínodo Diocesano)
Despedidas




