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

Navegando nas águas da sinodalidade 

Com discernimento e 
decisão, construímos uma 
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. 



“Iluminado pela Palavra e fundamentado na Tradição, o caminho sinodal enraíza-se na vida 
concreta do Povo de Deus. Com efeito, apresenta uma peculiaridade que é igualmente um 
recurso extraordinário: o seu objeto – a sinodalidade – é também o seu método. Em síntese, 
constitui uma espécie de estaleiro de obras ou experiência-piloto, que permite começar a colher 
imediatamente os frutos do dinamismo que a progressiva conversão sinodal introduz na 
comunidade cristã. Por outro lado, não pode deixar de se referir às
experiências de sinodalidade vivida, a vários níveis e com diferentes graus de intensidade: os seus experiências de sinodalidade vivida, a vários níveis e com diferentes graus de intensidade: os seus 
pontos fortes e os seus sucessos, assim como os seus limites e as suas dificuldades, oferecem 
elementos preciosos para o discernimento sobre a direção na qual continuar a caminhar. Aqui, 
certamente, faz-se referência às experiências ativadas pelo presente caminho sinodal, mas 
também a todas aquelas em que já se experimentam formas de ‘caminhar juntos’ na vida do dia 
a dia, mesmo quando o termo sinodalidade nem sequer é conhecido ou utilizado”.
(Documento Preparatório, 25)

ILUMINANDO O CAMINHO

“Outro aspecto é o que nos leva a superar as várias dicotomias: o sagrado e o profano, 
humanos e natureza, saber científico e saber popular/ancestral, pois a Laudato Si’ nos fala 
de uma única criação, de uma única casa comum, de integralidade, levando-nos a uma 
conversão permanente com uma ação articulada com um pensamento global, 
comprometido com o bem viver do planeta”.

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

“Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um 
mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as 
coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum”.

(1 Cor 12,4-7) 

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES REFERENTES AO NÚCLEO TEMÁTICO  09: 
DISCERNIR E DECIDIR, DO DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO SÍNODO SOBRE A 
SINODALIDADE

Com que procedimentos e com que métodos discernimos em conjunto e tomamos decisões? 
Como podem ser melhorados? Como promovemos a participação na tomada de decisões, no 
seio de comunidades hierarquicamente estruturadas? 

ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: ENVIE SUA RESPOSTA NO SEGUINTE LINK DESSE DIA: 
https://forms.office.com/r/T7XTrKEBKe

GUIADOS PELA PALAVRA

ESCUTANDO AS VOZES DA AMAZÔNIA

QUAL É A SUA RESPOSTA? 

Com discernimento e decisão, 
construímos uma Igreja sinodal

https://forms.office.com/r/T7XTrKEBKe

