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

Navegando nas águas da sinodalidade 

Em atitude permanente 
de escuta, 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. 



“A sinodalidade representa a via mestra para a Igreja, chamada a renovar-se sob a ação do 
Espírito e graças à escuta da Palavra. A capacidade de imaginar um futuro diferente para a 
Igreja e para as suas instituições, à altura da missão recebida, depende em grande medida da 
escolha de encetar processos de escuta, diálogo e discernimento comunitário, em que todos e 
cada um possam participar e contribuir. Ao mesmo tempo, a escolha de ‘caminhar juntos’ 
constitui um sinal profético para uma família humana que tem necessidade de um projeto 
comum, apto a perseguir o bem de todos. Uma Igreja capaz de comunhão e de fraternidade, de 
participação e de subsidiariedade, em fidelidade ao que anuncia, poderá colocar-se ao lado dos 
pobres e dos últimos, emprestando-lhes a própria voz. Para “caminhar juntos”, é necessário que 
nos deixemos educar pelo Espírito para uma mentalidade verdadeiramente sinodal, entrando 
com coragem e liberdade de coração num processo de conversão […]”.

(Documento Preparatório, 09)

ILUMINANDO O CAMINHO

Sonho de uma Igreja com rosto amazônico: “Uma Igreja humilde, para poder escutar a seu 
povo; que se 'abaixe', que não sinta nenhuma superioridade cultural, social, econômica, 
política e espiritual. Uma igreja comprometida com uma eclesiologia que faz uma opção 
preferencial pelos pobres/excluídos, povos indígenas, mulheres e leigos”.

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

“Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: ‘Este é meu Filho, o Escolhido. 
Escutai o que ele diz!”.

(Lc 9, 35)

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO 02: OUVIR, 
DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO SOBRE A SINODALIDADE

Com quem está a nossa Igreja particular “em dívida de escuta”? Como são ouvidos os 
Leigos, de modo particular os jovens e as mulheres? Como integramos a contribuição de 
Consagradas e Consagrados? Que espaço ocupa a voz das minorias, dos descartados e dos 
excluídos?

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/PnXT8PVawq

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Em atitude permanente de escuta, 
caminhamos como Igreja Sinodal

https://forms.office.com/r/PnXT8PVawq

