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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.  

Como sujeitos eclesiais, os 

presbíteros têm um importante papel 

na evangelização e na missão de nossa 

Igreja Particular. Com disposição e 

atitude de discernimento devem pôr-se 

diante 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 sintam-se 

animados, envolvidos e 

comprometidos neste processo 

sinodal. Que São José e a Imaculada 

Conceição nos acompanhe nesta 

caminhada juntos, colaborando na 

construção do 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. 

 É necessário que todos se 
disponham a escutar e silenciar, 

respeitando o que for dito e rezando 

pelo que estiver sendo partilhado. 

 As contribuições e respostas 

devem ser anotadas com fidelidade 

pelo(a) secretário(a) do encontro e 

encaminhadas até 15 de dezembro 

de 2021 para o seguinte endereço: 

pastoralexecutiva@gmail.com. 

 Se possível, enviar registro 
fotográfico do encontro. 

 

 

 

mailto:pastoralexecutiva@gmail.com
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“Vou dar-vos pastores segundo o meu coração” (Jr 3,15) 

 

 Por meio da Pastoral Presbiteral queremos nos dirigir a todos 

os presbíteros que exercem o ministério em nossa Arquidiocese de 

Manaus, seja para agradecê-los no empenho para o acontecimento da 

Assembleia Sinodal Arquidiocesana, bem como para escutá-los 

quanto ao exercício do ministério em nossa Igreja Particular. 

 Dentro da dinâmica do processo participativo de escuta da 

Assembleia Sinodal é relevante que colhamos a percepção dos 

Presbíteros, cuja atuação é muito significativa no conjunto da ação 

evangelizadora da Igreja de Manaus.  

             Interessa à dinâmica da Assembleia perceber como os 

presbíteros se encontram, quem são, quantos são, como se sentem 

exercendo aqui o ministério, como percebem os apelos da 

evangelização, quais as disponibilidades para novas respostas. 

 O Sínodo da Amazônia, ao referir-se aos ministérios seja em 

seu Documento Final, quanto na Exortação Pós Sinodal Querida 

Amazônia, consideram o ministério presbiteral na perspectiva da 

inculturação e ousadia, uma inserção cada vez mais realizada na 

comunhão sinodal e na contextualização com a realidade amazônica: 

“É necessário conseguir que o ministério se configure de tal maneira 

que esteja a serviço de uma maior frequência da celebração da 

Eucaristia, mesmo nas comunidades mais remotas e escondidas... há 
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necessidade de ministros que possam compreender a partir de dentro 

a sensibilidade e as culturas amazônicas” (Querida Amazônia, 86).  

 Orientamos a Pastoral Presbiteral para a realização de um 

momento de escuta envolvendo os presbíteros da Arquidiocese de 

Manaus, para refletir sobre as questões que a Coordenação da 

Assembleia Sinodal Arquidiocesana propõe. Sugerimos que os 

encontros sejam realizados por Região Episcopal, com a presença 

do Vigário Episcopal.  

A Coordenação da Assembleia se coloca a disposição para 

eventuais orientações e conta com este importante apoio e adesão na  

caminhada sinodal. Gentileza, enviar as respostas do processo de 

escuta para o email: pastoralexecutiva@gmail.com.  

 

              

 
Manaus, 20 setembro de 2021. 

 

 

 

 

Pe. Geraldo Ferreira Bendaham 

COORDENADOR DE PASTORAL 

 

 

Dom Leonardo Ulrich Steiner 

ARCEBISPO METROPOLITANO 

 

 

 

 

 

mailto:pastoralexecutiva@gmail.com
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“O bom Pastor dá a sua vida pelas  

ovelhas” (Jo 10,11) 

 

 Faça silêncio interior, dispondo-se a ser encontrado por Deus 

 

.  

1. SINAL DA CRUZ 

2. INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

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. 

 

3. CANTO: Procura a Deus (CD Bom Pastor) 

Disponível em: https://youtu.be/aP74Uz6HwJ8  

 

Procura a Deus, procura a Deus.  

Procura a Deus e irás encontra-Lo! 

Procura-O sempre e irás encontra-Lo em tudo.  
 

 

 

O evangelista João narra para sua comunidade as qualidades 

do Bom Pastor, apresentando-o como cuidador da vida das ovelhas, 

oferecendo a própria vida pela salvação do rebanho. 

https://youtu.be/aP74Uz6HwJ8
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4. LEITURA BÍBLICA: Jo 10, 11-16 

5. PERGUNTAS 

1. Tenho os mesmos sentimentos de Cristo (Fil 2,5) quando 

sirvo o Povo de Deus da Arquidiocese de Manaus? 

2. Tenho disposição para o diálogo e a boa relação com os 

colegas padres do presbitério para superação do isolamento?  

3.  Dedico tempo a minha formação permanente através de 

cursos, leituras de livros, artigos, etc.?  

4. Como mantenho o exercício da vida espiritual, sobretudo da 

oração diária e o cuidado pessoal com a saúde e o repouso?   
 

 

 

6. Canto para meditação: 

Sou Bom Pastor (Ir. Mírian T. Kolling) 

Disponível em: https://youtu.be/zRUw7qwRIE0  
 

Sou bom pastor, ovelhas guardarei 

Não tenho outro ofício, nem terei 

Quantas vidas Eu tiver, Eu lhes darei 
 

Maus pastores, num dia de sombra 

Não cuidaram e o rebanho se perdeu 

Vou sair pelo campo, reunir o que é Meu 

Conduzir e salvar 
 

Verdes prados e belas montanhas 

Hão de ver o pastor, rebanho atrás 

Junto a Mim, as ovelhas terão muita paz 

Poderão descansar 
 

7. PRECES (espontâneas) 

https://youtu.be/zRUw7qwRIE0
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8. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL 

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. 

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! 
 

9. BÊNÇÃO 

10. CANTO: Sou missionário, sou povo de Deus (Manoel Nerys) 
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 
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“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 

ele me ungiu” (Lucas 4, 18) 

 
 Faça silêncio interior, dispondo-se a ser encontrado por Deus.  

 

 

1.  SINAL DA CRUZ 

2. INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

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. 
 

3. CANTO: Discípulos e missionários (CD Catequese, caminho para o discipulado) 
Disponível em: https://youtu.be/LRdK4wPcgN0  
 

Discípulos e missionários  

de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. 

Para que nossos povos n’Ele  

tenham vida, tenham vida! 

 

 

 

O texto manifesta a tomada de consciência que Jesus teve de sua 

missão. Tendo sido enviado pelo Pai, as Sagradas Escrituras mostram-lhe 

o caminho no qual deve realizar seu ser-missionário. 

4. LEITURA BÍBLICA: Lc 4, 16-21 

https://youtu.be/LRdK4wPcgN0
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5. PERGUNTAS 

1. Tendo em vista o objetivo da evangelização, que é de 

anunciar Jesus (cf. Mt 28, 19-20) a todas as pessoas, como 

está ocorrendo este processo missionário em minha 

comunidade paroquial/área missionária? Como tornar as 

comunidades mais missionárias e mais presente na vida do 

povo de Deus? 

2. Descrever como ocorre o exercício da partilha dos recursos 

econômicos em sua paróquia/área missionária? É possível 

tornar esta dimensão mais solidária com as comunidades mais 

pobres da Arquidiocese? 

3. Como se exerce o ministério sacerdotal em relação aos 

ministérios dos leigos/as? Como estabelecer uma relação de 

mais igualdade, justiça e fraternidade entre padre e leigos/as? 

4. Como percebemos as realidades mais doloridas da vida do 

nosso povo? Marcamos presença solidária, espiritual e 

religiosa? 

5. A partir do lugar onde você atua, quais outros apelos da 

realidade missionária, desafia o ministério presbiteral da 

Igreja de Manaus? Como enfrentá-los? 

 

 

 

6. Canto para meditação: 

Por uma grande missão (CD Bom Pastor) 
Disponível em: https://youtu.be/xvdnoJ9lQK0 

 

Um dia, como qualquer outro dia, 

o Senhor me criou para uma grande missão. 

Um jovem, como qualquer outro jovem, 

o Senhor me chamou, para uma grande missão. 

https://youtu.be/xvdnoJ9lQK0
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Eu nada sabia, eu nada entendia; 

eu nada previa de uma grande missão! 
Eu me encantei, me apaixonei, 

o barco larguei por uma grande missão. 
 

Eu disse sim, ó Senhor 

Eu disse sim por amor 

Pronto pra ir eu estou 

Para uma grande missão 
 

Um mundo, como qualquer outro mundo. 

O Senhor me elegeu para uma grande missão! 

Um povo, como qualquer outro povo. 

O Senhor me enviou para uma grande missão! 
 

Eu não resisti, eu quase morri, 

chorei e sorri por uma grande missão. 

A vida arrisquei, eu tudo deixei 

e a cruz carreguei por uma grande missão! 
 

Por uma grande missão (3x) 

 

7. PRECES (espontâneas) 

8. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL (pág. 07) 

9. BÊNÇÃO 

10. CANTO: Sou missionário, sou povo de Deus (Manoel Nerys) 

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 
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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. 


