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

Navegando nas águas da sinodalidade 

Participando e sendo
corresponsáveis, 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. 



“Jesus, a multidão na sua variedade, os apóstolos: eis a imagem e o mistério a contemplar e 
aprofundar continuamente, a fim de que a Igreja se torne cada vez mais aquilo que é. Nenhum 
dos três atores pode abandonar a cena. Se Jesus não estiver presente e outra pessoa ocupar o 
seu lugar, a Igreja tornar-se-á um contrato entre os apóstolos e a multidão, cujo diálogo acabará 
por seguir o enredo do jogo político. Sem os apóstolos, autorizados por Jesus e instruídos pelo 
Espírito, a relação com a verdade evangélica interrompe-se e a multidão permanece exposta a 
um mito ou a uma ideologia a respeito de Jesus, quer o aceite quer o rejeite. Sem a multidão, a 
relação dos apóstolos com Jesus corrompe-se numa forma sectária e autorreferencial de 
religião, e a evangelização perde a sua luz, que provém da revelação de si que Deus dirige a 
quem quer que seja, diretamente, oferecendo-lhe a sua salvação”.

(Documento Preparatório, 20)

ILUMINANDO O CAMINHO

“Ser mais fieis ao carisma de ser ponte entre os povos, instituições, realidades e estruturas, e 
ajudar na mediação com a estrutura eclesial para que os povos encontrem seus próprios 
carismas desde seu rosto como Igreja, e como parte desta sociedade a partir de suas 
histórias e culturas”.

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

“Não fiquem lembrando o passado, não pensem nas coisas antigas. Vejam que estou 
fazendo uma coisa nova: ela está brotando agora, e vocês não percebem?”

(Is 43, 18-19)

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO 08: 
AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO, DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO SOBRE A 
SINODALIDADE
Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável. Como se identificam os Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável. Como se identificam os 
objetivos a perseguir, o caminho para os alcançar e os passos a dar? Como se exerce a 
autoridade no seio da nossa Igreja particular? Quais são as práticas de trabalho em grupo e 
de corresponsabilidade? Como se promovem os ministérios laicais e o assumir de 
responsabilidade por parte dos Fiéis? 

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/J2nXNk27KE

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Participando e sendo
corresponsáveis, caminhamos 
como Igreja sinodal


