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SAUDAÇÃO
A alegria da salvação começa por ser a alegria do amor conjugal, a 
alegria do amor em família. Os esposos — escreveu o Papa Francisco 
— devem ‘primeirear’ no seio da comunidade «com as suas iniciativas 
e criatividade, buscando a complementaridade dos carismas e das 
vocações como expressão da comunhão eclesial, [...] ‘para caminhar 
com outras famílias, para ajudar os mais fracos, para anunciar que, até 
nas dificuldades, Cristo se faz presente’».
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Esposo apaixonado pela humanidade: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Esposo apaixonado pelas famílias: 
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Esposo apaixonado pela Igreja: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia! 

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS
[capítulo 12, versículos 4 a 11]

Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de 
operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um 
se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um o Espírito dá 
a mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo o 
mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a 
outro o poder de curar; a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de 

falar em nome de Deus; a um dá o discernimento dos espíritos, a outro 
o de falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um 
só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um 
conforme Lhe agrada.

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
A segunda leitura de hoje e dos próximos domingos do tempo Comum 
(Ano C) dá a conhecer fragmentos da Primeira Carta aos Coríntios. 
Com estes textos vamos continuar a ‘série’ sobre a caminhada sinodal 
proposta pelo Papa Francisco.
A centralidade do Espírito Santo não tem como efeito a uniformidade; a 
ação do Espírito faz a unidade. É o segundo ensinamento que retiramos 
deste texto: o Espírito conserva a unidade, sem abafar a diversidade. 
Aliás, a diversidade é essencial em qualquer processo comunitário.
A uniformidade, também podemos dizer unicidade, só tem uma cor, só 
admite uma ideia, só prefere um caminho, só vê uma saída, em suma, 
está só, à volta de si mesma.
A unidade acontece através da harmonia de todas as cores. A unidade 
acolhe as diferenças como uma riqueza. Por isso, a diversidade de 
opiniões não é uma ameaça, é uma dádiva para a melhoria de todos, 
para o bem comum. A saudável diversidade, portanto, não pode ser 
motivo para divisão ou desconfiança, para exibição ou benefício pessoal, 
mas para dinamizar a comunidade.
Este é o ‘sonho’ de Deus ao dar o Espírito: uma Igreja, uma paróquia, 
que se abre à criatividade gerada pelo Espírito Santo para que todos, 
caminhando juntos, cresçam em comunhão; uma comunidade que 
escolhe viver em unidade, porque acredita que «é um só e o mesmo 
Espírito» que está na origem da diversidade e é esse mesmo Espírito que 
a todos congrega na unidade.



segundo segundo 
domingodomingo
liturgia familiarliturgia familiar

crescer crescer 
na comunhãona comunhão

Alegria e harmonia vivem-se hoje no seio de cada 
comunidade cristã, repleta de diversidade e unida 
pelo mesmo vínculo: «é um só e o mesmo Espírito 
que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. 
Porque estamos em processo sinodal, invoquemos o Espírito Santo, 
dizendo: Vem, Espírito Santo, e transforma-nos com os teus dons!
 > Dá em abundância a todos os fiéis a alegria da fé, que reforma e 
transforma a vida da Igreja. Nós te pedimos: TODOS: Vem, Espírito Santo...

 > Dá em abundância aos governantes a força criativa da esperança, que 
os anime na transformação do mundo, como única família e verdadeira 
Casa Comum. Nós te pedimos: TODOS: Vem, Espírito Santo...

 > Dá em abundância às famílias a alegria do amor, que as transforme em 
verdadeiras Igrejas domésticas. Nós te pedimos: TODOS: Vem, Espírito Santo...

 > Dá em abundância a todos nós os teus dons, que favoreçam a 
comunhão cada fez mais profunda na Igreja, aumente a nossa 
participação e nos faça partir em missão. Nós te pedimos: TODOS: Vem...

 > [acrescenta a tua intenção]. Nós te pedimos: TODOS: Vem, Espírito Santo...

Em comunhão filial e fraterna, ousamos rezar: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Experimenta a alegria de seres e fazeres parte desta família e da 
comunidade paroquial, onde vives e convives, onde celebras, rezas, 
escutas a Palavra, com os outros e como os outros. Se o Espírito Santo for 
o protagonista de tudo, não criarás divisões nem grupinhos, não te porás 
ao lado deste ou daquele, de maiorias ou de minorias. Procurarás apenas 
acolher a abundância dos dons que constroem uma ‘Igreja diferente’.
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor Jesus, tu que transformaste a água em vinho, numas bodas 
de casamento, transforma os nossos lamentos em louvor, as nossas 
crises em crescimento, as nossas refeições em encontro familiar, para 
vivermos juntos na alegria e na abundância do teu amor. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Um casamento em Caná da Galileia proporciona a terceira ‘epifania’, 
depois dos Magos e do batismo no Jordão: «Jesus deu início aos seus 
milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele». 
Este é o testemunho que continuamos a cantar com entusiasmo: 
«Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor». Jesus Cristo 
cumpre a aliança prometida pela boca do profeta. Trata-se de um 
compromisso semelhante ao vínculo matrimonial: «o teu Construtor 
te desposará; e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a 
alegria do teu Deus». Alegria e harmonia vivem-se hoje no seio de 
cada comunidade cristã, repleta de diversidade e unida pelo mesmo 
vínculo: «é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os 
dons a cada um».

[segunda parte do vídeo/audio]

Todos os batizados somos chamados a ser ativos na Igreja. Estamos 
dotados de diferentes dons para a renovação e a edificação da 
Igreja. Este é o grande motor de qualquer processo sinodal. Juntos, 
com as características próprias de cada um, podemos ir mais 
longe. Caminhamos juntos para crescer na comunhão e na missão 
que nos é confiada por Deus. Precisamos de vencer a tentação 
do conflito e da divisão. As sementes da divisão não dão frutos. 
É inútil tentar impor as nossas ideias, através da pressão. É inútil 
tentar desacreditar quem sente as coisas de modo diferente de 
nós. O respeito pela diversidade faz nascer e crescer a comunhão. 
Permitamo-nos ser conduzidos pelo único e mesmo Espírito que em 
todos habita e em todos faz despertar os seus dons.

Catequese familiar
Procurar na Bíblia: Evangelho segundo João, 
capítulo 2, versículos 1 a 11

Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 
e relacionar com o texto da Carta aos Coríntios

‘Conhecer’ a dinâmica sinodal em curso na Igreja 
Católica — www.synod.va [página oficial]
— sinodoembraga.pt [recursos para os grupos]
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