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

Navegando nas águas da sinodalidade 

Seguir em sinodalidade,
promovendo a comunhão

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. 



“Neste ‘caminhar juntos’, peçamos ao Espírito que nos leve a descobrir como a comunhão, que 
compõe na unidade a variedade dos dons, dos carismas e dos ministérios, tem em vista a 
missão: uma Igreja sinodal é uma Igreja ‘em saída’, uma Igreja missionária, ‘com as portas 
abertas’ (EG, n. 46). Isto inclui a chamada a aprofundar as relações com as outras Igrejas e 
comunidades cristãs, com as quais estamos unidos mediante o único Batismo. Além disso, a 
perspectiva de ‘caminhar juntos’ é ainda mais ampla e abrange toda a humanidade, da qual 
compartilhamos ‘as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias’ (GS, n. 1)

(Documento Preparatório, 15)(Documento Preparatório, 15)

ILUMINANDO O CAMINHO

“Precisamos de uma Igreja que promova, construa e incentive espaços de formação em 
todos os níveis para anunciar o amor, o cuidado com a casa comum, o cuidado e o respeito 
às diversas visões de mundo dos povos indígenas, camponeses, afrodescendentes 
(quilombolas), comunidades tradicionais e ribeirinhos; e assim, ser uma Igreja que anuncia a 
expressão de Deus e dos espíritos de todos os povos na realidade amazônica”.

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

“O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por 
sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem”.

(Salmo 102)

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO 06: 
DIALOGAR NA IGREJA E NA SOCIEDADE, DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO 
SOBRE A SINODALIDADE

Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da nossa Igreja particular? Como Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da nossa Igreja particular? Como 
são enfrentadas as divergências de visão, os conflitos, as dificuldades? Que experiências de 
diálogo e de compromisso partilhado promovemos com crentes de outras religiões e com 
quem não crê? Como é que a Igreja dialoga e aprende com outras instâncias da sociedade: o 
mundo da política, da economia, da cultura, a sociedade civil, os pobres…?

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/DjJfXEK0Hs

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Seguir em sinodalidade, 
promovendo a comunhão

https://forms.office.com/r/DjJfXEK0Hs

