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APRESENTAÇÃO  
 

A participação do Processo de 
Escuta não é apenas parte do caminho, 
mas é a própria maneira de caminhar, 
meio pelo qual perceberemos “onde 
estamos presentes” e “como estamos 
presentes” como Arquidiocese de 
Manaus. Assim, a sinodalidade não é o 
ponto de chegada da Assembleia, mas 
seu processo.  

Por isso, este subsídio (com três 
encontros) que oferecemos tem como 
objetivo favorecer iniciativas de 
encontros em família, afim de que se 
reúnam ao redor da Palavra de Deus 
para ouvir e falar (diálogo), rezando e 
percebendo os novos caminhos que o 
Espírito Santo vai suscitando no meio 
de nós.  

Desejamos que todos e todas 
sintam-se animados, envolvidos e 
comprometidos neste processo 
sinodal. Que São José e a Imaculada 
Conceição nos acompanhe nesta 
caminhada juntos e juntas, rumo ao 
Reino de Deus. 

 

 

Leonardo Ulrich Steiner 
Arcebispo Metropolitano de Manaus 
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ORIENTAÇÕES 

 

 

 Este subsídio está organizado como 
círculo bíblico, tendo a Palavra de Deus 
como centro. Por isso, o uso e destaque 
para a Bíblia é importante. 

 São três encontros para as famílias, um 
para cada mês (setembro, outubro e 
novembro), os quais devem ser 
preparados com antecedência. 

 As contribuições e respostas devem ser 
anotadas com fidelidade pelo(a) secre-
tário(a) do encontro e encaminhadas 
até 15 de dezembro de 2021 para o 
seguinte endereço: 
pastoralexecutiva@gmail.com.  

 Desejamos receber as contribuições de 
cada família, não necessitando que pa-
róquias e áreas missionárias realizem o 
trabalho de síntese das respostas. 

 É necessário que todos se disponham a 
escutar e silenciar, respeitando o que 
for dito e rezando pelo que estiver 
sendo partilhado. 

 

 

mailto:pastoralexecutiva@gmail.com
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“Desça depressa, Zaqueu, porque hoje 

preciso ficar em sua casa” (Lc 19, 5) 

 
Orientações: 

 Providenciar um recipiente com água e um ramo. 

 Antes de iniciar o encontro, fazer 02 a 03 minutos de silêncio. Respirando devagar e 

entrando em clima orante. 

 
A: Iniciemos nosso encontro traçando sobre nós o sinal da Cruz. (rezado 

ou cantado) 

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

A: Peçamos a Deus a graça de sempre desejar caminhar juntos e juntas, 
como família, como comunidade, como Igreja. Por isso, rezemos a 
oração ao Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. 

T: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações 
dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da 
sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 
 

CANTO: Feliz o homem que ama o Senhor 

Feliz o homem que ama o Senhor 

e segue seus mandamentos. 

O seu coração é repleto de amor, 

Deus mesmo é seu alimento 
 

1. Feliz o que anda na lei do Senhor, 

e segue o caminho que Deus lhe indicou, 

terá recompensa no Reino do Céu. 

Porque muito amou! 
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2. Feliz quem se alegra em servir o irmão, 
segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. 
Verá maravilhas de Deus, o Senhor. 
Porque muito amou! 

 
A: Irmãos e irmãs, como família nos reunimos neste encontro para 
fazermos parte do Processo de Escuta da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana, que está sendo preparada desde 09 de março de 2021 
e será concluída com a celebração sinodal nos dias 21, 22 e 23 de 
outubro de 2022.  

L1: O objetivo desta Assembleia Sinodal é avaliar sobre a presença da 
Igreja, sinal do Reino de Deus em todos os ambientes da vida.  Para que 
isso ocorra, é necessário que se realize um profundo questionamento 
para verificar se a evangelização está ocorrendo na vida de cada cristão 
e cristã e na vida de toda a Arquidiocese de Manaus. Nisso, a Palavra de 
Deus será a luz que iluminará toda a nossa realidade e nos ajudará a 
entender melhor o tema deste primeiro encontro: O encontro com Jesus 

e a conversão. 

 

CANTO: Salmo 139 (Tu me conheces) 
Tu me conheces quando estou sentado 
Tu me conheces quando estou de pé 
Vês claramente quando estou andando 
Quando repouso tu também me vês 
Se pelas costas sinto que me abranges 
Também de frente sei que me percebes 
Para ficar longe do teu Espírito 
O que farei, aonde irei não sei... 
 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se subo ao céu ou se me prosto 

No abismo eu te encontro lá 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se estás no alto da montanha verdejante  

ou nos confins do mar? 
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Se eu disser que as trevas me escondam 
E que não haja luz onde eu passar 
Pra ti a noite é clara como o dia 
Nada se oculta ao Teu Divino olhar 
Tu me teceste no seio materno 
E definiste todo meu viver 
As tuas mãos são maravilhosas 
Que maravilha meu Senhor sou eu 
 

 

 

 

                      A: Os bispos da América Latina e Caribe, reunidos em 
Aparecida (SP), em 2007, reconheciam que “o desafio fundamental que 
[nos] afrontamos [hoje é]: mostrar a capacidade da Igreja para 
promover e formar discípulos e missionários que respondam à vocação 
recebida e comuniquem por toda parte, transbordando de gratidão e 

alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Não temos outro tesouro a 
não ser este” (Documento de Aparecida, nº14). De fato, o encontro com a 
pessoa de Jesus é a experiência fundante da nossa fé e da comunidade 
dos batizados e batizadas em seu nome. 

L1: Por isso, ao desejar que esta Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
leve a Arquidiocese de Manaus a mais presença do sinal do Reino de 
Deus, queremos estar abertos ao chamamento à “conversão pessoal 
[que] desperta a capacidade de submeter tudo ao serviço da 
instauração do Reino da vida” (Documento de Aparecida, nº366). 

L2: Mais do que nunca, o encontro com Jesus e a conversão ao Reino de 
Deus deve levar nossas comunidades a “integrar melhor a dimensão 
social com a espiritual, para que os mais pobres não tenham 
necessidade de ir buscar fora da Igreja uma espiritualidade que dê 
resposta aos anseios da sua dimensão transcendente” (Querida 

Amazônia, nº 76). Assim, a conversão integral fará florescer a 
inculturação do Evangelho. 

 (Tempo para reflexão pessoal, em silêncio.) 
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CANTO DE ACLAMAÇÃO: É como a chuva que lava 
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. 

Tua Palavra é assim, não passa por mim  

sem deixar um sinal. 

 
PALAVRA DE DEUS: Lc 19, 1-10  
(Tempo para reflexão pessoal e em silêncio.) 

 

PERGUNTAS 

A: Neste momento, à luz da Palavra proclamada, vamos responder 
algumas perguntas para colaborar com o Processo de Escuta da 
Assembleia Sinodal da Arquidiocese de Manaus. 

1. A exemplo do encontro de Jesus com Zaqueu, partilhe os 
pontos importantes da sua conversão? 

2. Como você cuida de sua formação bíblica e espiritual? 

3. A sua participação na vida da Igreja mudou sua vida? Como? 

4. Como você se sente vivendo a comunhão na sua Igreja? Dê 
exemplos de comunhão? 

5. Como você contribui como missionário/a na Igreja? 

6. Quais outros aspectos gostaria de destacar? 

 

 
 

 
                   CANTO: Me chamastes  

Me chamaste para caminhar na vida contigo 

Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 

É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 
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Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria 

Bem perto de ti! 
 

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 

Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 

Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido 

É difícil agora viver sem saudades de ti. 

 
PRECES 

A: Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces de forma 
espontânea. Após cada prece ou louvor, vamos responder: 

T: Senhor, iluminai nossa Assembleia Sinodal! 

Preces espontâneas... 

A: Elevemos nossos pedidos e louvores a Deus rezando a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai nosso... 

 

 
 
 
 

Deus, nosso Pai, pela ação da tua Palavra  
dais vida à toda criação e envolveis  
com vossa ternura tudo que existe.  

Tua misericórdia nos sustenta e nos acolhe  
como filhos e filhas muito amados, 

derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos  
da vida e da beleza de nossa casa comum. 

 

Como teu Filho Jesus, Palavra que se fez carne,  
também nós como Igreja que se encarna, armamos nossa tenda  

na Amazônia para sermos presença junto às mulheres e homens,  
populações nativas e migrantes, que vivem nos beiradões,  

nos centros urbanos e periferias de nossas cidades. 
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Dai-nos o teu Santo Espírito para que sejamos  
discípulos missionários, capazes de ouvir os clamores do teu povo  

e anunciar o teu amor, pois “não existe amor sem entrega”! 
Fazei que reunidos em torno da mesa, possamos “comer juntos  

do mesmo pão” da solidariedade, da partilha, da inclusão! 
 

Suplicamos, ó Trindade Santa, tua proteção  
e tua bênção sobre este caminhar juntos de nossa  

Assembleia Sinodal Arquidiocesana. 
Te pedimos pelo coração paterno de São José,  

e por Maria, nossa Mãe da Imaculada Conceição. 
Amém! 

BÊNÇÃO 

A: Que Deus nos abençoe e nos guarde, volva seu olhar para nós e nos 
dê a paz!            

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

CANTO: Sou missionário, sou povo de Deus 

Nesses campos, nessas matas 
Nesses lagos e igarapés 
Nesses rios, planaltos e serras 
Planícies e vales, vão anunciar 
No lombo de um belo cavalo, de barco 
Ou canoa, de remo na proa atender Teu chamar 
 

Sou missionário, sou povo de Deus 

Sou índio, caboclo, mestiço fazendo da vida a missão 

Aqui nesta grande tapera da Igreja Amazônica 

Sou mensageiro de um Deus que é irmão 

Ô, ô, ô, ô, ê, ê de um Deus que é irmão 
 

Jesus Cristo, nosso guia anima o nosso caminhar 
Nos aponta o caminho certo e de braços abertos 
Vem nos ensinar, que é preciso fazer opção 
Pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar. 
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“Pois todos vós sois um só em  

Cristo Jesus” (Gl 3,28d) 
  

Orientações: 

 Ambiente com fotos da família na comunidade e em momentos familiares. 

 Antes de iniciar o encontro, fazer 02 a 03 minutos de silêncio. Respirando devagar 

e entrando em clima orante). 

 

A: Iniciemos nosso encontro traçando sobre nós o sinal da Cruz. (rezado 

ou cantado) 

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

A: Peçamos a Deus a graça de sempre desejar caminhar em unidade, em 
família, comunidade, com toda a Igreja. Por isso, rezemos a oração ao 
Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. 

T: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos 
fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas 
as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém. 

CANTO: Eis me aqui 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 

Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor 

Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor 

Eis-me aqui, Senhor! 
 

O Senhor é o Pastor que me conduz 
Por caminhos nunca vistos me enviou 
Sou chamado a ser fermento, sal e luz 
E por isso respondi: aqui estou! 
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A: Irmãos e irmãs, como família continuamos a nos reunir para 
fazermos parte do Processo de Escuta da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana, que está sendo vivenciada desde 09 de março de 2021 
e será concluída com a celebração sinodal nos dias 21, 22 e 23 de 
outubro de 2022. O objetivo desta Assembleia Sinodal é avaliar a 
presença da Igreja, sinal do Reino de Deus. 

L1: Neste encontro aprenderemos que a palavra “Sínodo” significa 
caminhar juntos como irmãos e irmãs, vivendo a diversidade na 
unidade, com um só coração e uma só alma a serviço do Reino de Deus. 
Por isso, no encontro de hoje rezaremos sobre A sinodalidade como 

caminho de comunhão da Igreja, pedindo a Deus que nos ajude a 
caminhar sempre mais em unidade. 

 

 

 

                      A: Nos últimos anos, na Igreja, ouvimos falar bastante de 
sínodo e sinodalidade. O Papa Francisco explica que “aquilo que o 
Senhor nos pede, de certo modo está já tudo contido na palavra 
‘Sínodo’, que quer dizer: caminhar juntos – leigos e leigas, padres, 
consagrados e consagradas, bispos. [...] É um conceito fácil de exprimir 
em palavras, mas não é assim fácil pô-lo em prática”. 

L1: A prática sinodal, de caminhar juntos, nasce e fundamenta-se no 
senso da fé que todo batizado e batizada possui. Isto é, “também o 
Rebanho possui a sua ‘intuição’ para discernir as novas estradas que o 
Senhor revela à Igreja” (Papa Francisco). Assim sendo, “por vocação e 
missão somos todos Igreja com diferentes serviços e ministérios, mas 
todos responsáveis pelo ser Igreja, Reino de Deus” (Dom Leonardo 
Steiner). 

L2: Para caminhar juntos é preciso, em primeiro lugar, escutar. “Uma 
Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de que escutar ‘é mais do 
que ouvir’. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender” 
(Papa Francisco). Isto é, um escutando o outro e todos escutando o 
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Espírito Santo. Por isso, nós estamos aqui hoje, para pedir a graça de 
saber escutar, falando aquilo que o Espírito de Deus nos inspira a dizer. 

 (Tempo para reflexão pessoal, em silêncio.) 

 

CANTO: Quem nos separará (Romanos 8,31-39) 

Quem nos separará, quem vai nos separar 

 Do amor de Cristo, quem nos separará? 

 Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? 

 Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? 
 

1. Nem a angústia, nem a fome, 
 Nem nudez ou tribulação, 
 Perigo ou espada, toda perseguição! 
 

2. Nem a morte, nem a vida, 
 Nem os anjos, dominações, 
 Presente e nem futuro, poderes e nem pressões! 
 

3. Nem as forças das alturas 
 Nem as forças das profundezas, 
 Nenhuma das criaturas, nem toda a natureza! 

 

 

 

CANTO DE ACLAMAÇÃO: É como a chuva que lava 
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. 

Tua Palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. 

 
PALAVRA DE DEUS: At 4, 32-35   
(Tempo para reflexão pessoal e em silêncio.) 
 

PERGUNTAS 

A: Neste momento, à luz da Palavra proclamada, vamos responder 
algumas perguntas para colaborar com o Processo de Escuta da 
Assembleia Sinodal da Arquidiocese de Manaus. 
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1.  Nos Atos dos Apóstolos os cristãos tinham tudo em comum; 
como é esta experiência hoje na sua comunidade? 

2. Como articular melhor a solidariedade econômica com as 
comunidades do interior e na periferia? Dê sugestões concretas. 

3. Como os recursos da Pastoral do Dízimo são investidos nas 
ações da evangelizadora da nossa comunidade? 

4. Encontram-se sinais concretos de misericórdia, confiança, 
esperança e profecia em nossa comunidade de fé?  

5. A nossa comunidade é missionária? 

6. Percebe-se o crescimento da comunidade com acolhida de 
novos membros?  

7. Que outros aspectos gostariam de acrescentar sobre sua 
comunidade? 

 
 

 
 
 
 

CANTO: Os cristãos tinham tudo em comum 
 

          Os cristãos tinham tudo em comum: 

          dividiam seus bens com alegria. 

Deus espera que os dons de cada um, 

se repartam com amor no dia a dia 

Deus espera que os dons de cada um, 

se repartam com amor no dia a dia. 
 

Deus criou este mundo para todos. 
Quem tem mais é chamado a repartir 
com os outros o pão, a instrução 
e o progresso. Fazer o irmão sorrir. 
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PRECES 

A: Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces de forma 
espontânea. Após cada prece ou louvor, vamos responder: 

T: Senhor, iluminai nossa Assembleia Sinodal! 

A: Elevemos nossos pedidos e louvores a Deus rezando a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai nosso... 
 

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL (Pág. 07) 

BÊNÇÃO 

A: Que Deus nos abençoe e nos guarde, volva seu olhar para nós e nos 
dê a paz!            

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

CANTO: Sou missionário, sou povo de Deus 

Jesus Cristo, nosso guia anima o nosso caminhar! 
Nos aponta o caminho certo e de braços abertos 
Vem nos ensinar, que é preciso fazer opção 
Pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar 
 

Sou missionário, sou povo de Deus 

Sou índio, caboclo, mestiço fazendo da vida a missão 

Aqui nesta grande tapera da Igreja Amazônica 

Sou mensageiro de um Deus que é irmão 

Ô, ô, ô, ô, ê, ê de um Deus que é irmão 
 

A luta e o sonho assumimos, de todo aquele que tombou 
E a nossa missão se alimenta fazendo memória do seu pelejar. 
Que o sangue desses missionários lateje nas veias 
Desta Igreja viva e inunde este altar. 
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“Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia 

para toda a humanidade” ( Mc 16,15) 

 
Orientação: 

 Providenciar fotos da família em alguma atividade missionária ou com missionário 

padre, consagrado ou leigos e leigas. 

 Antes de iniciar o encontro, fazer 02 a 03 minutos de silêncio. Respirando devagar e 

entrando em clima orante. 

 

A: Iniciemos nosso encontro traçando sobre nós o sinal da Cruz. (rezado 

ou cantado) 

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

A: Peçamos a Deus a graça de sempre desejar caminhar juntos e juntas, 
como família, como comunidade, como Igreja. Por isso, rezemos a 
oração ao Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. 

T: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos 
fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas 
as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 
CANTO: Alma missionária  

 

Senhor, toma minha vida nova 

Antes que a espera 

Desgaste anos em mim 

Estou disposto ao que queiras 

Não importa o que seja 

Tu chamas-me a servir 
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Leva-me aonde os homens 

Necessitem tua palavra 

Necessitem, de força de viver 

Onde falte a esperança 

Onde tudo seja triste 

Simplesmente, por não saber de ti... 
 

Te dou meu coração sincero 
Para gritar sem medo 
Tua grandeza, Senhor 
Tereis, minhas mãos sem cansaço 
Tua história em meus lábios 
E força na oração 

 
A: Irmãos e irmãs, neste Processo de Escuta da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana iniciamos rezando o encontro com Jesus e a conversão. 
E no último encontro rezamos sobre a sinodalidade como caminho de 
comunhão da Igreja. Hoje rezaremos o tema: Jesus Cristo é missão. 

L1: Em outubro vivenciamos e rezamos mais fortemente pela missão 
que Deus oferece à Igreja e na qual participamos como Igreja 
doméstica. Por isso, neste encontro vamos nos dispor mais às 
inspirações do Espírito Santo, animador e protagonista da missão, 
desejando colaborar cada vez mais e melhor nesta caminhada sinodal 
que estamos vivenciando. 

 

 

 

                            A: Na mensagem para o Dia Mundial das Missões 2021, o  
                      Papa Francisco lembra-nos: “Quando experimentamos a 
força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na 
nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e 
partilhar o que vimos e ouvimos. [...] Tudo, em Cristo, nos lembra que o 
mundo em que vivemos e a sua necessidade de redenção não Lhe são 
estranhos e também nos chama a sentirmo-nos parte ativa desta 
missão: ‘Ide às saídas dos caminhos e convidai todos quantos 
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encontrardes’. Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se estranho 
ou afastado deste amor de compaixão”. 
 
L1: Por isso, depois de encontrar-se com Jesus não podemos deixar de 
nos comprometer com sua missão dada à Igreja. Sobretudo “neste 
tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a 
indiferença e a apatia em nome dum sadio distanciamento social, é 
urgente a missão da compaixão, capaz de fazer da distância necessária 
um lugar de encontro, cuidado e promoção” (Papa Francisco). 

L2: A Igreja em nossa região possui uma longa vivência missionária, de 
pessoas que fizeram de si dom para o Reino de Deus. “Hoje, Jesus 
precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma 
verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do 
mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão” (Papa 
Francisco). 

 (Tempo para reflexão pessoal, em silêncio.) 

CANTO: Pelo batismo 
Pelo batismo recebi uma missão,  

vou trabalhar pelo reino do Senhor, 

vou anunciar o Evangelho para o povo,  

vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. 

 

Vou anunciar a boa nova de Jesus,  

como profeta recebi uma missão, 

onde eu for serei fermento sal e luz,  

levando a todos a mensagem de Jesus. 

 

O Evangelho não pode ficar parado,  

vou anunciá-lo, esta é a minha obrigação.  

A messe é grande e precisa de operários,  

vou cooperar na evangelização.  
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CANTO DE ACLAMAÇÃO: É como a chuva que lava 

É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. 

Tua Palavra é assim, não passa por mim  

sem deixar um sinal. 

 
PALAVRA DE DEUS: At 10, 34-47   
(Tempo para reflexão pessoal e em silêncio.) 

 
PERGUNTAS 
A: Neste momento, à luz da Palavra proclamada, vamos responder as 
últimas perguntas para colaborar com o Processo de Escuta da 
Assembleia Sinodal da Arquidiocese de Manaus. 

1. No texto dos Atos dos Apóstolos vimos Pedro anunciando a Boa 
Notícia trazida por Jesus, mas também denunciando aqueles 
que mataram Jesus com violência. Como tornar-se uma Igreja 
mais comprometida com a justiça do Reino de Deus, sendo sinal 
de esperança, no meio da sociedade? 

2. Como nossa comunidade faz a experiência das diferenças e do 
diálogo ecumênico e inter-religioso? 

3. Em nossa comunidade, quais os projetos sociais são executados 
em favor dos pobres, como sinal de evangelização?  

4. Como é realizada a acolhida dos nossos irmãos e irmãs com 
deficiências? 

5. Quais clamores e gritos devem se destacar na realização da 
Assembleia Sinodal? 

 

 

 

 
              PRECES 

A: Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces de forma 
espontânea. Após cada prece ou louvor, vamos responder: 
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T: Senhor, iluminai nossa Assembleia Sinodal! 

Preces espontâneas.. 

A: Elevemos nossos pedidos e louvores a Deus rezando a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai nosso... 

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL (Pág. 07) 

BÊNÇÃO 

A: Que Deus nos abençoe e nos guarde, volva seu olhar para nós e nos 
dê a paz!            

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

CANTO: Sou missionário, sou povo de Deus 

A luta e o sonho assumimos, de todo aquele que tombou 
E a nossa missão se alimenta fazendo memória do seu pelejar. 
Que o sangue desses missionários lateje nas veias 
Desta Igreja viva e inunde este altar 
 

Sou missionário, sou povo de Deus 

Sou índio, caboclo, mestiço fazendo da vida a missão 

Aqui nesta grande tapera da Igreja Amazônica 

Sou mensageiro de um Deus que é irmão 

Ô, ô, ô, ô, ê, ê de um Deus que é irmão 
 

Somos filhos da Igreja do norte, 
Missionários desta região. 
Formamos a comunidade 
Nesta geografia que temos nas mãos. 
Aprendemos a ouvir a mensagem 
De um Deus que nos fala na brisa, 
Nas águas, nas flores, no chão. 
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LOGOMARCA - ASSEMBLEIA SINODAL 
 

 

A Cruz – principal elemento visual em que 
todos os demais se agregam para dar valor e 
sentido a mensagem evangelizadora. Cons-
truída em aquariquara, madeira da Amazônia, 
apresenta alta resistência e tem cavidade em 
seu tronco, simbolizando uma Igreja santa e 
pecadora que mesmo chagada vai ao encontro 
do mundo chagado, configurando uma Igreja 
em saída. O formato da cruz de madeira faz 
memória do Congresso Eucarístico de 1975.  

As mãos – em gesto de doação, tomam a 
forma de uma canoa que ao olhar para o fundo 
se vê as ondas de águas em tons de marrom 
que se associa ao Rio Amazonas, os rios Negro 
e Solimões que são o principal meio de 
circulação na região amazônica. E junto a cor 
verde da floresta, para recordar onde se 
encontra a Assembleia Sinodal. 

Ao fundo temos o alvorecer que transmite 
esperança e beleza do silêncio de 
contemplação que esse momento trás, tal 
apresentação se dá pelas formas e escola da 
paleta de cores do amarelo ao alaranjado.  

A mensagem visual se configura no gesto 
de dar e receber com as mãos que carregam a 
cruz numa canoa como presença eclesial 
missionária e solidaria da Igreja na Amazônia. 


