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

Navegando nas águas da sinodalidade 

Iluminados 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. 



“O Espírito de Deus, que ilumina e vivifica este ‘caminhar juntos’ das Igrejas, é o mesmo que atua 
na missão de Jesus, prometido aos Apóstolos e às gerações de discípulos que ouvirem a Palavra 
de Deus e que a puserem em prática. Em conformidade com a promessa do Senhor, o Espírito 
não se limita a confirmar a continuidade do Evangelho de Jesus, mas iluminará as 
profundidades sempre novas da sua Revelação e inspirará as decisões necessárias para 
sustentar o caminho da Igreja (cf. Jo 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 12-15)”.

(Documento Preparatório, 16)

ILUMINANDO O CAMINHO

“Pede-se que a Igreja na Amazônia, desde seus vários membros como povo de Deus, possa 
criar e oferecer sua própria teologia e liturgia amazônica, desta forma pode ser iniciado um 
caminho propício de inculturação, pois seria baseado em uma reflexão e comparação com os 
mitos, bênçãos, palavra, etc. E um diálogo entre culturas e diversas expressões de fé. Uma 
reinterpretação da palavra de Deus no meio da revelação encarnada de Cristo neste 
território e no meio dos seus povos poderia permitir-nos alcançar novas opções como Igreja 
e contribuir ainda mais para a revelação do mistério de Deus na nossa terra".

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

“O Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos 
recordará tudo o que eu vos tenho dito”.

(Jo 14,26)

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO 04: 
CELEBRAR, DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO SOBRE A SINODALIDADE

De que forma a oração e a celebração litúrgica inspiram e orientam efetivamente o nosso 
“caminhar juntos”? Como inspiram as decisões mais importantes? Como promovemos a 
participação ativa de todos os Fiéis na liturgia e o exercício da função de santificar? Que 
espaço é reservado ao exercício dos ministérios do leitorado e do acolitado?

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/tTKYiUkU0t

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Iluminados pelo Espírito,
caminhamos como Igreja sinodal

https://forms.office.com/r/tTKYiUkU0t

