CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB

CELEBRAÇÃO POR OCASIÃO DOS SÍNODO DOS JOVENS
- SUGESTÃO PARA AS IGREJAS, COMUNIDADES E EXPRESSÕES JUVENIS
NO MÊS DE OUTUBRO -

Procissão com símbolos que lembrem o Sínodo dos Jovens e a realidade
juvenil
Canto: Eu venho do Sul e do Norte...
Em nome do Pai....
Leitor 1: Nos dias 3 a 28 de outubro, acontece, em Roma, os Sínodo dos
Bispos, o Sínodo que tem como tema: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
Leitor 2: Cinco bispos do Brasil estarão participando do Sínodo: Card. Dom
Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília e presidente da CNBB; Dom Jaime Spengler,
OFM, Arcebispo de Porto Alegre; Dom Eduardo Pinheiro, SDB, Bispo de
Jaboticabal; Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo Coadjutor de Nova Iguaçu, e Dom
Vilsom Basso, SCJ, Bispo de Imperatriz, e o jovem Lucas Barbosa Galhardo,
membro da coordenação nacional de jovens, que foi convidado pela Comissão do
Sínodo.
Todos: Senhor, te pedimos / pelo Papa Francisco / e pelos representantes
do Brasil / que estarão vivenciando o Sínodo.
Leitor 1: Vemos com grande emoção, entusiasmo e alegria as declarações de
amor de Papa Francisco pelos jovens; um amor incondicional que manifesta a eles:
“Ide, sem medo, para servir”, na JMJ do Rio de Janeiro. “As coisas podem
mudar? É hora de sair do sofá e calçar as sandálias”, em Cracóvia. “Quero um
milhão de jovens, uma geração inteira vivendo a doutrina social da Igreja”, no
prefácio do DOCAT. “Deus é jovem porque se renova constantemente”, no livro
que leva esse nome. “Os jovens devem ser levados a sério”, na Reunião Pré-sinodal.
E agora o Sínodo: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
Todos: Abençoa Senhor o Papa Francisco / e todos que estarão neste
Sínodo dos Jovens / para que possa refletir e mostrar caminhos / uma opção
clara e concreta pelos jovens em nossa Igreja.
Leitor 2: Diz o Papa Francisco aos jovens: “Também a Igreja deseja
colocar-se na escuta da vossa voz, da vossa sensibilidade, da vossa fé; até mesmo
de vossas dúvidas e das vossas críticas. Fazei ouvir o vosso grito, deixai-o ressoar
nas comunidades e fazei-o chegar aos pastores”.
Todos: Ajuda-nos Senhor a escutar Teu chamado, / fazer uma experiência
de seguimento de Jesus / e discernir nossa vida, nossa vocação. / Ajuda Senhor a
nossa Igreja a escutar, /sentar junto, / apoiar e abrir espaços para as juventudes,
/ em nossas comunidades, pastorais e movimentos.
Leitor 1: Neste mês de outubro, vamos estar ligados, conectados, antenados
com o que acontece no Sínodo dos Jovens, através do material interativo que está no
site www.jovensconectados.org.br
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Leitor 2: Como nos pede Papa Francisco:/ Vamos ser protagonistas, / fazer
ouvir o vosso grito, / deixá-lo ressoar nas comunidades / e fazê-lo chegar aos nossos
pastores.
Todos: Ajuda-nos Senhor a ser sal da terra e luz do mundo, /
protagonistas, / fermento na massa.
Leitor 1: Vamos juntos fazer agora a Oração pelo Sínodo dos Jovens escrita

por papa Francisco:
Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho do Sínodo dirige o olhar a todos os
jovens do mundo. Pedimos-te que, com coragem, assumam a própria vida,
olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre
um coração livre.
Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os a responder ao
chamado que Tu diriges a cada um deles, para realizar o próprio projeto de vida
e alcançar a felicidade. Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos
tornando-os atentos ao bem dos irmãos.
Como o Discípulo amado, também eles permaneçam ao pé da Cruz para
acolher a tua Mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam testemunhas da tua
Ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles anunciando com
alegria que Tu és o Senhor.
Amém.
Leitor 2: Ao concluir nossa oração pelo Sínodo da juventude, assumamos o
compromisso de rezar pelos bons frutos do mesmo e de acompanhar todos os
dias as notícias pelo site www.jovensconectados.org.br, pelas TVs católicas e
pelo site do Vaticano.

Leitor 1: Vamos rezar juntos um Pai Nosso na intenção de Papa Francisco e de todos
os padres sinodais.
Leitor 2 – Rezemos juntos esta prece de bênção: Que o Senhor nos abençoe e nos
guarde. / Que o Senhor volte seu rosto para as juventudes. / Que o Senhor nos dê a
sua benção e a sua paz. / Assim seja. / Amém.
Canto: No peito eu levo uma cruz. No meu coração o que disse Jesus.
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