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Agenda

21h30 – Invocação do Espírito Santo

21h35 – Escuta Conjunta da Palavra

21h40 – Meditação – A Exigência do Tempo Presente  

21h50 – A Sinodalidade na Capela do Rato – Reflexão 
Conjunta

22h50 – Oração Conclusiva



Senhor,
reuniste todo o teu Povo em Sínodo.

Damos-te graças
pela alegria experimentada
por aqueles que decidiram
pôr-se a caminho na escuta de Deus 
e de seus irmãos e irmãs, 
durante o presente ano,
com uma atitude de acolhimento, 
humildade, hospitalidade e 
fraternidade.

Ajuda-nos a entrar nestas páginas 
como em “terra sagrada”.

Vem Espírito Santo: sê tu o guia do 
nosso caminhar juntos! Todos à escuta do Espírito Santo,

para conhecer aquilo que Ele nos diz! 



«Tribulações e esperanças do 
ministério apostólico»

“Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se 
veja que este extraordinário poder é de Deus e não é nosso. Em 
tudo somos atribulados, mas não esmagados; confundidos, mas 
não desesperados; perseguidos, mas não abandonados; 
abatidos, mas não aniquilados. Trazemos sempre no nosso 
corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja 
manifesta no nosso corpo. Estando ainda vivos, estamos 
continuamente expostos à morte por causa de Jesus, para que 
a vida de Jesus seja manifesta também na nossa carne 
mortal. Assim, em nós opera a morte, e em vós a vida.

Animados do mesmo espírito de fé, conforme o que está 
escrito: Acreditei e por isso falei, também nós acreditamos e por 
isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus, também nos há-de ressuscitar com Jesus, e nos fará 
comparecer diante dele junto de vós.

E tudo isto faço por vós, para que a graça, multiplicando-se na 
comunidade, faça aumentar a acção de graças, para a glória de 
Deus.”

2 Cor 4,7-15



Capela do Rato



Sinodalidade 
na Capela do 
Rato

Síntese

Para que o caminho sinodal se concretize com 
maior plenitude na Capela do Rato, 
a Comunidade propõe que os grupos sinodais 
se mantenham e se instituam um conselho 
pastoral e uma estrutura sinodal permanente, 
com assembleias comunitárias anuais para 
definir e rever planos de atividades; [...]



Sinodalidade 
na Capela do 
Rato

Síntese

[...] haja uma maior participação de leigos/as na 
preparação da oração dos fiéis e ação de graças, 
bem como no comentário à Palavra de Deus; se 
proceda a uma pedagogia da oração e se invista 
mais na formação teológica dos/as leigos/as e 
na preparação dos leitores/as; as homilias sejam 
mais concisas e seja mais explícita a relação 
entre a Palavra e a vida dos dias de hoje; se 
reforcem os momentos de silêncio, antes e 
durante a celebração, para uma maior 
espiritualidade; [...]



Sinodalidade 
na Capela do 
Rato

Síntese

[...] se comunique interna e externamente com 
maior eficácia; se promova, seguindo o 
lema Uma Igreja para todos, um melhor 
acolhimento e inclusão de todos/as que 
procuram a nossa comunidade; se alarguem os 
grupos que cuidam dos mais frágeis e se 
melhorem as acessibilidades para pessoas com 
deficiência e se fomentem encontros informais; 
[...]



Sinodalidade 
na Capela do 
Rato

Síntese

[...] pensando no futuro da comunidade, se 
escute mais os jovens e se promovam encontros 
intergeracionais; se valorize a arte e a cultura 
como linguagens de mediação para a dimensão 
espiritual; se dinamize o diálogo com a 
sociedade, através de debates e outras 
atividades cujos temas sejam relevantes para a 
construção de um mundo melhor; e, finalmente, 
se continue a investir no diálogo ecuménico e 
inter-religioso, através de celebrações e eventos 
organizados conjuntamente.



● Uma comunidade Sinodal (conselho 
pastoral/estrutura sinodal)

● Uma comunidade que celebra (liturgia)

● Uma comunidade que reza (oração)

● Uma comunidade para todos (acolhimento)

● Uma comunidade que cresce (futuro)

● Uma comunidade virada para o mundo 

(sociedade)

Sinodalidade
na Capela do 
Rato

Pistas de 
Reflexão 
conjunta



Preparação do Advento e Natal

Curso de preparação para o Crisma

Comemorações 50 anos da Vigília da Capela do Rato de 1972

COMEMORAÇÕES CONJUNTAS COM O COMISSARIADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

• Exposição na Capela do Rato e Igreja de São Domingos
• Ciclo de Debates: A Paz é Possível?:

14/Dez/22, Capela do Rato - “O caso da Capela do Rato visto por organizadores e participantes”

15/Dez/22, Igreja de São Domingos - “A Paz: Afirmação impossível?”

• Monumento a inaugurar no Jardim das Amoreiras
• Sinalética e placa identificativas da Capela do Rato 

COMEMORAÇÕES ORGANIZADAS PELA CAPELA DO RATO (GRUPO DE TRABALHO) 

• Vigília de Oração pela Paz na celebração do aniversário (30/Dez/22) ou data alternativa?
• Ciclo de debates entre Janeiro e 8 de Dezembro de 2023



Virgem e Mãe Maria,

Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo 
da vida na profundidade da vossa fé humilde, 
totalmente entregue ao eterno, ajudai-nos a dizer o 
nosso «sim» perante a urgência, mais imperiosa do 
que nunca, de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.

Vós, Virgem da escuta e da contemplação, mãe do 
amor, esposa das núpcias eternas intercedei pela 
Igreja, da qual sois o ícone  puríssimo, para que ela 
nunca se feche nem se detenha na sua paixão por 
instaurar o Reino.

Estrela da nova evangelização,
Ajudai-nos a refulgir com o testemunho da 
comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa,  da 
justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do 
Evangelho,  chegue até aos confins da terra e 
nenhuma periferia fique privada  de luz.

Mãe do Evangelho vivo, manancial de alegria para 
os pequeninos, rogais por nós.

Ámen!


