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MISSA DE ABERTURA DIOCESANA DO SÍNODO DOS BISPOS DE 2023 

 

Preparar: Distribuir o folder no início da missa, banner, jarra com água, uma vela, 

objetos litúrgicos e um cesto com algumas frutas.   

 

Liturgia própria do dia 

 

Acolhida – Comentarista: Estimados irmãos e irmãs, com esta celebração 

eucarística vamos dar início a fase diocesana em preparação ao Sínodo dos 

Bispos, que acontecerá em Roma em outubro de 2.023. Vamos acolher a 

procissão de entrada, com o nosso canto.  

 

Motivação (antes do Ato Penitencial / Banner, água e uma vela acesa) – 

Comentarista: O Papa Francisco está convocando a Igreja Católica do mundo 

inteiro a se preparar para o Sínodo de 2.023. O seu tema será: “Por uma Igreja 

sinodal: comunhão, participação e missão!” Sínodo significa “caminhar juntos” 

– leigos e leigas, padres e bispos – à serviço da missão de evangelizar. Todos os 

batizados, como povo de Deus, são sujeitos do anúncio do evangelho. Vamos 

acolher a logomarca do Sínodo e a água – símbolo do nosso batismo, cantando.  

 

Após a procissão, ler a explicação da logomarca que será acompanhada no 

folder distribuído a todos.  

 

Homilia: Que os padres nas missas e os ministros nas celebrações da Palavra 

acentuem o tema do Sínodo, suas fases e o processo de consulta.     

 

Prece n.6 (adicional as que estão no folheto) 

Que toda a nossa Igreja da Diocese de Araçatuba, nos empenhemos para 

participar bem deste Sínodo como nos pede o Papa Francisco, convictos de que 

é o Espírito Santo de Deus que nos dá este “tempo de graça”, rezemos ao Senhor.  

 

Conclusão das preces com a Oração sinodal (folder).  

 

Ofertório (objetos litúrgicos e um cesto com algumas frutas) – Comentarista: 

Evangelizar significa anunciar uma notícia boa aos pobres. Ao apresentarmos os 

dons do pão e do vinho, que serão consagrados, apresentamos também alguns 

frutos que serão partilhados com aqueles que necessitam do nosso amor fraterno. 

Que tudo seja transformado em oferta agradável ao Senhor.  
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