
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

1º DIA

Solicitar à comunidade para trazer pão para ser distribuído 
aos necessitados (população de rua, hospitais, casas de recu-
peração, casa de idosos...)

1. Procissão de Entrada: Entrar com a imagem de Nossa Se-
nhora (ela estava no cenáculo com os apóstolos), o quadro 
do Papa (ele convoca todo o povo de Deus para o Sínodo) e 
Cartaz do  Sínodo.
2. As orações para a Missa: POR UM CONCÍLIO OU SÍNODO 
(Por Várias Necessidades) - Prefácio do Espírito Santo II ( 
Missal Pág. 949)
3. A oração do Sínodo poderá ser rezada sempre na conclu-
são das preces: Todas as sessões do Concílio Vaticano II co-
meçavam com a oração Adsumus Sancte Spiritus, as primei-
ras palavras do original latino, que significam: “Estamos 
diante de Vós, Espírito Santo”, que foi usada historicamente 
em Concílios, Sínodos e outras reuniões da Igreja ao longo 
de centenas de anos, e é atribuída a Santo Isidoro de Sevilha. 
(ca. 560 – 4 de abril 636). 

Comentário inicial: O Papa Francisco, em abril, anunciou 
a XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em 2023 com 
o tema: “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e 
missão”. No último domingo, dia 10 de outubro, o Papa re-
alizou uma celebração de abertura em Roma, que dará iní-
cio a um processo de escuta de todo o Povo de Deus nas Dio-
ceses do mundo inteiro. Hoje, em comunhão com todas as 
paróquias da nossa Arquidiocese, estamos no primeiro dia 
do Tríduo em preparação à abertura que acontecerá na Ca-
tedral em Florianópolis no próximo domingo. O tema des-
ta noite é Comunhão. A comunhão que partilhamos encon-
tra as suas raízes mais profundas no amor e na unidade da 
Trindade. É Cristo que nos reconcilia com o Pai e nos une 
uns aos outros no Espírito Santo. Juntos, somos inspirados 
pela escuta da Palavra de Deus, através da Tradição viva da 
Igreja, a caminharmos juntos como povo de Deus.

TEXTOS DA LITURGIA

 1ª Leitura: Rm 2,1-11
 Evangelho: Lc 11,42-46

“Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”

TRÍDUO CELEBRATIVO NAS PARÓQUIAS
13, 14 e 15 de outubro de 2021

Convocar todo o Povo, Comunidades, Pastorais, Movimentos, Conselhos de 
Pastoral Paroquial, Conselho de Pastoral das Comunidades.

Leitor: Elevemos ao Senhor nossas súplicas e pedidos, di-
zendo::
R. Senhor, escutai a nossa prece!

ORAÇÃO DOS FIÉIS

ORAÇÃO (rezar com toda a comunidade)

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo: 
estamos todos reunidos no vosso nome. 

Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. 
Ensinai-nos o que devemos fazer, 

mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. 
Não permitais que a justiça seja 

lesada por nós pecadores, 
que a ignorância nos desvie do caminho, 

nem as simpatias humanas nos tornem parciais, 
para que sejamos um em Vós 

e nunca nos separemos da verdade. 
Nós Vo-lo pedimos a Vós que, 

sempre e em toda a parte, 
agis em comunhão com o Pai e o Filho

pelos séculos dos séculos. 
Amém!

DIA 13 DE OUTUBRO - COMUNHÃO

1.Pela Santa Mãe Igreja, para que siga os passos de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, sendo uma Igreja  que vive a comunhão 
em espírito sinodal, nós vos pedimos: 
R. Senhor, escutai a nossa prece!

2. Para que em nossas pastorais, movimentos e serviços 
exista espírito de comunhão e que seja visível para toda a 
comunidade, a exemplo das primeiras comunidades, das 
quais se dizia: “Vede como eles se amam”, rezemos ao Se-
nhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece!

3. Pelo Santo Padre o Papa, Sucessor de São Pedro, para que 
continue a incentivar  o povo de Deus à vida de comunhão, 
expressa no caminhar juntos com “olhos fixos no Senhor”, 
rezemos ao Senhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece!

4. Por todo o Povo de Deus, leigos e leigas, bispos, padres, diá-
conos para que dêem no mundo testemunho de verdadeira 
comunhão, rezemos ao Senhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece!

5. Pelas  famílias  de  nossas  comunidades para  que, como 
Igreja Doméstica, sejam sinal de comunhão fraterna no 
meio da sociedade, rezemos ao Senhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece!

6. Pelo Sínodo que iniciará no próximo domingo em nossa 
Arquidiocese e em todas as Dioceses do mundo, para que 
seja um tempo de graça e que dê muitos frutos para a vida 
pastoral de nossas comunidades, rezemos ao Senhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece!
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