
Sugestão para comentário inicial: 

Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Abertura Local do Sínodo. Mas o que é um Sínodo? 
Ele indica o caminho que o Povo de Deus deve percorrer juntos. Neste sentido, a sinodalidade 
permite que o Povo de Deus caminhe em conjunto, escutando o Espírito Santo e a Palavra de 
Deus, para participar na missão da Igreja na comunhão que Cristo estabelece entre nós 
colocando em prática a natureza do ser Igreja: Povo peregrino e missionário de Deus. 

Nos unimos ao nosso pastor, D. José Antônio Peruzzo, aos sacerdotes, diáconos e a toda 
Porção do Povo de Deus da Arquidiocese de Curitiba nesta abertura sinodal. Iniciemos nossa 
celebração cantando. 

Sugestão para preces da Comunidade:  

Que a Igreja, animada pelo Espírito Santo, continue sua missão de levar a todos os povos do 
mundo a Luz que resplandece da face do Cristo Servo, rezemos 

Que os Pastores da Igreja, o Papa e os bispos, continuem a ser sustentados pelo exemplo de 
Cristo, que veio servir e não ser servido, e se empenhem em expressar no mundo a face de uma 
Igreja servidora, rezemos 

Que os éis leigos, revestidos da dignidade de lhos de Deus pelo batismo, possam 
desempenhar na Igreja, sua vocação ao serviço e à comunhão, unidos aos seus pastores na 
mesma delidade a Cristo, rezemos   

Que os que sofrem pelas adversidades da vida possam encontrar nos cristãos a esperança e o 
auxílio solidário no momento oportuno, rezemos 

Oração pelo Sínodo dos Bispos: 

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 torne 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. 
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