→ PREGÀRIA DEL SÍNODE (Adsumus Sancte Spiritus)
→ CANT D’INICI: Poble de Déu, poble en marxa (o un altre d’apropiat)

Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Poble de Déu, Església que avança, el regne ja és
aquí (2).
1. Camina al llarg del temps, travessa mars pregons, marcat sovint per tantes pors, però viu en el
Crist lluminós. És barca, és vela, és signe i és combat. Poble mogut per l'Esperit, és Poble que canta
la vida!
2. En lluita per la pau, som veu dels sense veu, que és fosc sovint nostre dolor, que és dolç el gest de
germanor. Som força, som vida, som llum, som amor. Poble mogut per l'Esperit, som Poble que
estima la vida!

→ LECTURA DEL FRAGMENT BÍBLIC

(En cada sessió hi pot haver un text bíblic diferent, en funció del bloc temàtic que es vulgui treballar)

→ CANT A L’ESPERIT SANT o A LA MARE DE DÉU

Vine, Sant Esperit
i omple'm, oh Senyor,
amb el teu do preciós. (2)
Purifica’m i renta'm,
renova'm, restaura'm, oh Senyor,
amb el teu poder.
Purifica’m i renta'm, renova'm, restaura'm, oh Senyor.
Vine damunt meu.
(https://www.youtube.com/watch?v=ZkUbaG4ITD4)

Del llibre dels Fets dels Apòstols (Ac 2,1-13)
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si es girés una
ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un
d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com
l'Esperit els concedia d'expressar-se.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel. Quan se
sentí aquella remor, la gent s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar
en la seva pròpia llengua.
Sorpresos i meravellats, deien: «¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada
un de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de
Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília, d'Egipte i de les
regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits,
cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu».
Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres: «Què vol dir tot això?»
Però d'altres, rient-se'n, deien: «És que el vi els ha pujat al cap!»

→ CANT A L’ESPERIT SANT (https://www.youtube.com/watch?v=QF8Jzk3u98E)
Vine Sant Esperit, Sant Esperit (2),
Vine Sant Esperit als nostres cors,
Vine Sant Esperit omple'ns d'amor
-----Ven Espíritu Santo , Espíritu Santo (2),
Ven Espíritu Santo fuego de amor,
Ven Espíritu Santo abrásanos.

→ SILENCI
→ LECTIO DIVINA

1) Lectio. Ens preguntem: què diu el text bíblic en si mateix? Cadascú pot tornar a llegir el text
bíblic provant de recordar tot el que hi passa, observant bé l’escena, les persones que hi
intervenen, els diàlegs que hi ha. És important comprendre com es fa present el misteri de Déu,
la presència del Senyor en la seva Paraula.
2) Meditatio. Ens preguntem: què ens diu el text bíblic a nosaltres? És el moment de deixar-se
interpel·lar i examinar. Es tracta de posar-se en presència del Déu que vol parlar-nos avui a
nosaltres. Es pot adaptar el text al moment actual, de la meva vida, de la comunitat.
3) Oratio. Ens preguntem: què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva Paraula? És la
resposta personal a Déu, se li dona gràcies i se’l lloa. Cal dirigir-se a Déu amb senzillesa, deixant
aflorar els propis sentiments, dient-li el que volem d’aquesta estona d’oració, posant la nostra
vida a les seves mans, escoltant-lo i estant disposats a fer la seva voluntat.
4) Contemplatio. Ens preguntem: quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens demana
el Senyor? Deixem que el cor es calmi, fem silenci interior i simplement «estiguem amb Déu».
5) Actio. Ens preguntem: a què ens compromet aquesta Paraula que hem meditat? La paraula de
Déu és una proposta de vida, és Bona Notícia per a ser assumida i viscuda. Com m'identifico
i assumeixo aquest nou estil de vida evangèlic? Quin canvi o acció concrets em demana Déu
en aquest dia? Per on he de començar?, què puc fer? La lectio divina acaba assumint un
compromís concret davant el Senyor.
Tal com ens diu el papa Benet XVI, trobem sintetitzades i resumides aquestes fases de la lectio
divina de manera sublim en la figura de la Mare de Déu: model per a tots d’acolliment dòcil de la
Paraula divina, ja que ella «guardava tot això en el seu cor» (Lc 2, 19).

→ PREGÀRIES

(Poden escollir-se les que es creguin convenient de les que es proposen i afegir-ne de personals)

1) Per l’Església. Perquè sapiguem caminar com a germans, un al costat de l’altre, en el
mateix camí. PREGUEM.
2) Per nosaltres. Perquè sapiguem escoltar. Perquè els nostres cors i els nostres esperits
estiguin oberts a escoltar els altres sense prejudicis. PREGUEM.
3) Per obtenir el do de la paraula. Perquè en aquest camí del Sínode ens animem a parlar
amb valentia, integrant la llibertat, la veritat i l’amor. PREGUEM.
4) Per una Església que celebra. Perquè el nostre caminar junts en els propers mesos es basi
en saber escoltar comunitàriament la Paraula de Déu i en la celebració de l’Eucaristia en la
comunió del Poble de Déu. PREGUEM.
5) Per la nostra participació en la Missió del Crist. Perquè a través del nostre camí sinodal,
creixem en la nostra responsabilitat compartida de la missió que se’ns ha confiat.
PREGUEM.
6) Per un veritable diàleg en l’Església i en la societat. Perquè, per un camí perseverant,
pacient i amb mútua comprensió, estiguem atents a l’experiència de les persones i dels
pobles. PREGUEM.
7) Per la unitat dels cristians. Perquè el diàleg entre cristians de diferents confessions, units
per un mateix Baptisme, irradiï amb nova brillantor en aquest camí Sinodal. PREGUEM.
8) Per l’exercici de l’autoritat i la participació en el Poble de Déu. Perquè les arrels sinodals de
l’Església fructifiquin en noves maneres d’estar al servei dels altres en tots els nivells del
Cos de Crist. PREGUEM.
9) Pel nostre grup sinodal. Perquè el nostre discerniment estigui guiat per l’Esperit Sant. Que
totes les decisions preses en aquest camí sinodal siguin assolides pel discerniment a través
d’un consens que sorgeixi de la nostra obediència comuna a l’Esperit Sant. PREGUEM.
10) Per una espiritualitat del caminar junts. Perquè ens formem com a deixebles de Crist, com
a famílies, com a comunitats i com a éssers humans, a través de la nostra experiència
d’aquest camí sinodal. PREGUEM.

→ PARENOSTRE

