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Vigília Sinodal

“A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna.”
DEUS NOS REÚNE

01. ACOLHIDA: (oração pessoal, refrãos
contemplativos(846,855 (CD5), ensaio
de cantos)
Acendimento solene do Círio Pascal
02. INTRODUÇÃO
Dir.: Irmãos e irmãs, a nossa Arquidiocese
está em festa, cumprimos uma parte
da caminhada sinodal, refletimos sobre
o Mistério Pascal, a Igreja acolhedora
e missionária, os ministérios, a família,
a cultura de paz e a formação integral
dos cristãos. Agora temos uma grande
missão, colocar em prática em nossa
pastoral os encaminhamentos do sínodo.
Nesta vigília sinodal, em comunhão com
todos os sinodais reunidos na Catedral,
celebramos a profissão de fé de Pedro,
queremos como ele renovar a nossa fé
e retomarmos com novo fervor a nossa
missão.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que confessam sua fé profunda
em Jesus e se tornam testemunhas do

reino aqui e agora. Celebremos com
alegria cantando.
03. CANTO DE ABERTURA: 5 (CD11),
46(CD4)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
santo. Amém.
Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO
Dir.: Irmãos e irmãs, somos convidados a
purificar nosso coração para que nada
nos impeça de participar com dignidade desta celebração. Invoquemos
a misericórdia de Deus, da qual tanto
precisamos.
Piedade, piedade, piedade de nós! (após
cada prece cantar o refrão)
• Pedimos perdão pelas vezes que nos
alimentamos do Pão eucarístico e não
colocamos em prática esse compromisso
assumido.
• Pedimos perdão pelas vezes que não fomos
Igreja acolhedora e missionária.

• O Senhor pousa seus olhos sobre os justos,
e seu ouvido está atento ao seu chamado;
mas ele volta a sua face contra os maus,
para da terra apagar sua lembrança.

• Pedimos perdão pelas vezes que não nos
doamos servindo à Tua Igreja.
• Pedimos perdão pelas vezes que não assumimos a família como “Igreja doméstica”.

• Clamam os justos, e o Senhor bondoso
escuta e de todas as angústias os liberta.
Do coração atribulado ele está perto e
conforta os de espírito abatido.

• Pedimos perdão pelas vezes que deixamos
entrar em nosso meio uma cultura de morte.
• Pedimos perdão pelo nosso comodismo
quando não buscamos uma formação integral para o nosso agir cristão no mundo.

• Muitos males se abatem sobre os justos, mas
o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo
os seus ossos ele os guarda e os protege, e
nenhum deles haverá de se quebrar.

Dir.: Deus de misericórdia tenha piedade de nós, ajude-nos a transformar o
nosso coração para que nos tornemos
testemunhas autênticas da vida nova,
enquanto peregrinamos por este mundo até a vida eterna. Amém.

• A malícia do iníquo leva à morte, e quem
odeia o justo é castigado. Mas o Senhor
liberta a vida dos seus servos, e castigado
não será quem nele espera.
10. SEGUNDA LEITURA: Ef 5,21-32

06. GLÓRIA: 199(CD12), 206(CD3)

11. EVANGELHO: Jo 6,60-69

Dir.: Glorifiquemos ao Deus Pai e ao Cordeiro
Jesus Cristo na força do Espírito Santo
cantando.

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 367 ou Aleluia
+ antífona (Lecionário)
Leitor: O Senhor Esteja com todos vocês!

07. ORAÇÃO

TODOS: Ele Está no meio de nós!

Oremos (pausa). Ó Deus, uni nossos corações, fazendo-nos vosso povo, que vive em
comunidade. Que nossa vida no mundo,
envolvida por tantas coisas, não se desvie
da vossa Palavra. Conservai-nos no caminho
do amor aos mandamentos, da esperança
nas promessas que vosso amor nos ditou,
e nos levará ao céu. Por nosso Senhor Jesus
Cristo na unidade do Espírito Santo.

Leitor: Proclamação da Boa Notícia de Jesus
Cristo segundo João.
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Renovação das promessas batismais.
15. PRECES DA COMUNIDADE

Todos: Amém.

Dir.: Confiantes apresentemos ao Senhor
nosso louvor e as necessidades de
nossa comunidade.

DEUS NOS FALA

Senhor, escutai a nossa prece!
• Senhor, ensine-nos a não fugir do conflito
e a não perder jamais o encanto pela
vida, apesar de todas as dificuldades, que
possamos encontrar em nosso caminho.
Nós te pedimos.

Entrada solene da Palavra de Deus.
08. PRIMEIRA LEITURA: Js 24,1-2a.15-17.18b
09. SALMO RESPONSORIAL: 33(34)

• Senhor, fortalece a nossa fé para que iluminados pelas reflexões sinodais coloquemos
em prática em nossa pastoral as orientações de nossa Igreja, que quer caminhar
junto para evangelizar com renovado ardor
missionário. Nós te pedimos.

Provai e vede quão suave é o Senhor!
• Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,
seu louvor está sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem!
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18. PAI NOSSO

• Senhor de bondade, pelo nosso Arcebispo
Dom Luiz, o bispo auxiliar Dom Mário,
todos os presbíteros e todo o povo que
conquistastes, para que renovados na fé
possam seguir com novo ardor missionário.
Nós te pedimos.

Dir.: Bem unidos em Jesus, um só corpo
nós seremos, nossa vida oferecemos
como ele fez na cruz! Finalmente a
nossa boca, inspirada por teu Filho,
e seguindo o seu ensino, o teu santo
nome invoca: Pai nosso...

Preces espontâneas...
Dir.: Acolhe Pai de bondade os pedidos do
teu povo, que te fazemos em nome de
Jesus Cristo que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo. Amém.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 589, 608 (CD12)
Dir.: Irmãos e irmãs, alegrai-vos, procurai a
perfeição, encorajai-vos. Permanecei
em concórdia, vivei em paz, e o Deus de
amor e de paz estará convosco. Saudaivos mutuamente com o ósculo santo.

16. PARTILHA DOS DONS: 521(CD20),
542(CD25)

20. COMUNHÃO: 705, 679

Dir.: Coloquemos em comum tudo o que
temos e somos. Cantando...

21. ORAÇÃO

17. LOUVAÇÃO

Oremos (pausa). Ó Deus, nosso Pai, vós
chamais todas as pessoas para o banquete
da vida nova. Nós vos pedimos a força do
Espírito Santo para que, passando pela porta
estreita, entremos na alegria de vossa casa.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.

Refrão: Eis o Pão da Vida, eis o pão do céu,
que alimenta o homem em marcha
para Deus! 767 (CD14)
(Para entrada das partículas consagradas
ou antes de se concluir o canto de partilha
já seja colocada a âmbula sobre o altar e
segue como de costume).

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Nós te damos graças, ó Deus, porque tu
ouves nossos pedidos e aceitas nossas
orações. És bendito, Senhor! E bendito
seja aquele que vem em teu nome,
Jesus, teu Filho, nosso irmão!

• Amanhã 23 de agosto às 8 h na Praça do
Papa, queremos contar com a presença
de todos e todas para a nossa celebração
festiva do sínodo, acolhendo a Imagem de
nossa Senhora da Penha, participando da
missa e das demais festividades durante
todo o dia. Venha e traga sua família.
Contamos com sua presença.
• Fale com a Arquidiocese acesse o nosso
site www.aves.org.br. Mande notícias dos
trabalhos pastorais de sua comunidade no
e-mail: mitra.noticias@aves.org.br.
• Organize-se para participar do 15º Grito
dos Excluídos com o tema: Vida em primeiro lugar e o lema: A força de transformação está na organização popular.
Pegue sua bandeira de luta e participe!
07 de setembro, local à confirmar.

Por ele passamos das trevas para a
luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, e recebemos a
promessa da imortalidade.
Por isso, junto com todos os santos e
santas, com todas as Igrejas cristãs, com
os crentes de todas as religiões, com
todas as pessoas que buscam o teu rosto e lutam para que venha o teu reino,
cantamos com alegria em teu louvor.
CANTO: 301, 323 (CD18)
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23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Amém.
Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável. Amém.
Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto
e nos dê a paz, ele que é Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz guiados pela força do
Espírito.
TODOS: Graças a Deus.
24. CANTO FINAL: Hino do Sínodo
25. LEITURAS DA SEMANA
2ªf
3ªf
4ªf
5ªf
6ªf
Sáb

Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51
1Ts 2,1-8; Sl 138(139); Mt 23,23-26
1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32
1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-51
1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 25,1-13
Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29

SUGESTÕES

• Acendimento do Círio: Jesus, tu és a luz
dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz
nos passos meus, seguindo os teus (ou
outro à escolha).
• Entrada da Palavra: Uma pessoa entra
com a Palavra (lecionário) e cinco com
velas todas vestidas com as cores das
áreas pastorais (Vermelho – Cariacica/
Viana; Amarela – Vila Velha; Serrana –
verde; Benevente – azul; Serra – laranja
e Vitória – Branca), acendem as velas
no Círio e vão acendendo as velas da
assembleia, que devem ficar acesas até
terminar a proclamação do Evangelho.
Canto: 221.
• Profissão de fé: O dirigente convida a
todos para acenderem as velas no Círio,
e responder à profissão de fé, segue-se a
aspersão. O dirigente motiva lembrando
as reflexões das sessões sinodais e do
nosso compromisso de caminhar juntos
como Igreja de Vitória para colocar em
prática as diretrizes sinodais.

Programação Geral de
Encerramento do Sínodo
23 DE AGOSTO - PRAÇA DO PAPA
A PARTIR DE 08h
08h – Chegada da imagem original de Nossa
Senhora da Penha (A imagem virá de carro até
à Assembleia Legislativa e dali até à Praça será
carregada pela Marinha e acompanhada pelas
comunidades de Vila Velha. As demais Áreas
Pastorais devem aguardar a Imagem ao longo
deste percurso e na Praça do Papa.
09h – Celebração Eucarística – As comunidades
devem trazer bandeiras dos padroeiros ou de
grupos que serão erguidas em dois momentos: 1º Quando a Imagem de Nossa Senhora
passar pelo corredor na entrada da Praça. 2º
No momento do Glória.
11h – Apresentação do Documento Final do
Sínodo
12h – Benção Apostólica – Concessão de indulgência plenária – Translado da Imagem de
Nossa Senhora para o Memorial da Paz. – A
imagem de Nossa Senhora da Penha permanecerá no Memorial até ao final das atividades
do dia.
13h – Show com a Banda Ciros – Durante o
intervalo haverá barracas de alimentos na
Praça.
15h – Show com Joana.
16h30h – Benção e despedida da imagem
de Nossa Senhora  e encerramento das atividades.
Observações:
1. As barracas de alimentação estarão abertas
desde as 07h30 para atender principalmente
quem vem do interior. Durante a Celebração
da Eucaristia não serão efetuadas vendas.
2. O Documento Final estará à venda durante
todo o dia.
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