
No começo de cada dia, busco entrar em um ambiente de oração e sintonia sinodal 

Navegando nas águas da sinodalidade 

Guiados pelo Espírito,
caminhamos como 
Igreja sinodal 

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito 
Santo, reunidos no vosso nome. 
Vós sois nosso verdadeiro conselheiro: ficai 
conosco, assisti-nos, descei aos nossos 
corações. 
Ensinai-nos o caminho, mostrai-nos o que 
devemos fazer, todos juntos. 
Não nos deixes, como pecadores, caiar na Não nos deixes, como pecadores, caiar na 
confusão. 
Não permitais que a ignorância nos desvie 
do caminho. 

Concede-nos o dom do discernimento, 
para que não deixemos que nossas ações 
sejam guiadas por preconceitos e falsas 
considerações.  
Levai-nos à unidade em vós, para que não Levai-nos à unidade em vós, para que não 
nos afastemos do caminho da verdade e 
da justiça, mas que em nossa peregrinação 
terrena possamos alcançar a vida eterna.  
Vós que soprais onde e como desejais, a Vós que soprais onde e como desejais, a 
todos dando a possibilidade de passar, 
com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, 
agora e sempre. Amém. 



Com a convocação do Sínodo sobre a Sinodalidade, que tem como tema: Para uma Igreja 
Sinodal: comunhão, participação e missão, “[…] o Papa Francisco convida a Igreja inteira a 
interrogar-se sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão: ‘O caminho da 
sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio’. Este 
itinerário, que se insere no sulco da ‘atualização’ da Igreja, proposta pelo Concílio Vaticano II, 
constitui um dom e uma tarefa: caminhando lado a lado e refletindo em conjunto sobre o 
caminho percorrido, com o que for experimentando, a Igreja poderá aprender quais são os 
processos que a podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e a abrir-se à 
missão. Com efeito, o nosso ‘caminhar juntos’ é o que mais implementa e manifesta a natureza 
da Igreja como Povo de Deus peregrino e missionário”. 

(Documento Preparatório, 01)

ILUMINANDO O CAMINHO

Pedido desde os povos e desde o território pan-amazônico: “Uma Igreja que não fica 
indiferente às injustiças da região e descobre na escuta do Espírito os novos caminhos 
almejados pela convivência da diversidade dos povos. Que haja a inclusão dos povos 
indígenas, ribeirinhos e quilombolas, por meio de uma Igreja simples, humilde e respeitadora 
da natureza, corajosa, profética, capaz de anunciar o Evangelho”.

(Documento-Síntese das Escutas Sinodais – REPAM, 2019)

“Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, ele era 
guiado pelo Espírito”.
(Lc 4, 1)

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO 01: 
ACOMPANHANTES NO CAMINHO, DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO SOBRE 
A SINODALIDADE

Na sua Igreja local, quem são aqueles que “caminham juntos”? Quando dizemos “a nossa 
Igreja”, quem é que faz parte dela? Quem nos pede para caminhar juntos? Que pessoas ou 
grupos são, expressa ou efetivamente, deixados à margem?

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/gKEABLYxra

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Guiados pelo Espírito, caminhamos 
como  Igreja sinodal


