
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA DO SÍNODO DOS 

BISPOS EM NÍVEL PAROQUIAL 
 

TEXTOS PARA A LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (At 2,1-11) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 

Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos 

no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma 

forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então 

apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada 

um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em 

outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém 

judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, 

juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os 

discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, 

diziam: “Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é 

que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, 

medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do 

Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima 

de Cirene, também romanos que aqui residem; judeus e prosélitos, cretenses 

e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em 

nossa própria língua!”  

- Palavra do Senhor.  

- Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMO RESPONSORIAL: 103(104) 
 

Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. 

 

1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu Senhor, como 

sois grande! / De majestade e esplendor vos revestis / e de luz vos envolveis 

como num manto. – R. 

 

2. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, / e que sabedoria em todas 

elas! / Encheu-se a terra com as vossas criaturas. / Bendize, ó minha alma, 

ao Senhor! – R. 

 

3. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam / que a seu tempo vós lhes deis o 

alimento; / vós lhes dais o que comer e eles recolhem, / vós abris a vossa 

mão e eles se fartam. – R. 

 

4. Se tirais o seu respiro, eles perecem / e voltam para o pó de onde vieram; 

/ enviais o vosso espírito e renascem / e da terra toda a face renovais. – R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA LEITURA (1Cor 12,12-26) 
 

Leitura da Carta Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros 

do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também 

Cristo. De fato, num só Espírito, fomos todos batizados para formar um só 

corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só 

Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. "Se o 

pé dissesse: “Eu não sou a mão; por isso, não sou do corpo”, acaso deixaria 

ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse: “Eu não sou o olho; por isso, 

não sou do corpo”, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, 

onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus 

dispôs no corpo cada um dos membros como ele quis. Se todos fossem um 

só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só 

corpo. O olho não pode dizer à mão: “Eu não preciso de ti”; nem a cabeça 

aos pés: “Não necessito de vós”. Antes, pelo contrário, os membros do corpo 

que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do 

corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercam de maior 

honra. E os membros menos decentes, nós os tratamos com mais decência, 

pois os que são descentes não precisam disso. Deus, porém, compôs o 

corpo dando maior honra aos membros que tinham falta dela. Para que não 

haja divisão no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para 

com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. 

Se um membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele." 

- Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO (Lc 24,13-35) 
  

— O Senhor esteja convosco. 

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas. 

 

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam 

para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de 

Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 

Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e 

começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos, 

e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: “Que ides conversando pelo 

caminho?” Eles pararam, com o rosto triste, e um deles chamado Cléofas, 

lhe disse: “Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá 

aconteceu nestes últimos dias?” Ele perguntou: “Que foi?” Os discípulos 

responderam: “O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta 

poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o 

povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser 

condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar 

Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas 

aconteceram! É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram 

um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo 

dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram 

que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as 

coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu”. Então 

Jesus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o 

que os profetas falaram! Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para 

entrar na sua glória?” E, começando por Moisés e passando pelos Profetas, 

explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a 

respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez 

de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: 

“Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Jesus entrou para 

ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-

o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles 

reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um 

disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava 



pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?” Naquela mesma hora, eles se 

levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos 

com os outros. E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e 

apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que tinha acontecido no 

caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 


