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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.  

Neste caminho sinodal desejamos 

escutar a Vida Consagrada, importante 

sujeito eclesial em nossa Igreja Local. Por 

isso, convidamos aos consagrados e 

consagradas a disporem-se ao 

discernimento, pondo-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 e todas sintam-

se animados, envolvidos e com-

prometidos 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. 

 Desejamos receber diretamente as 

contribuições de cada comunidade 

da Ordem, do Instituto ou da 

Congregação, não necessitando que 

realizem o trabalho de síntese das 

respostas. 

 Se possível, enviar registro 

fotográfico do encontro. 

 

 

mailto:pastoralexecutiva@gmail.com
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“O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu 

Para anunciar o Evangelho aos pobres” (Lc 4,18) 

 

 Dentro da dinâmica do processo de escuta da Assembleia 
Sinodal, é importante colher a percepção dos religiosos e religiosas cuja 
atuação é muito significativa na ação evangelizadora da Igreja de 
Manaus.  

Interessa à dinâmica da Assembleia perceber como os religiosos 
e religiosas se encontram, quem são, quantos e quantas são, como se 
sentem vivendo aqui seu carisma, como percebem os apelos da 
evangelização, quais as disponibilidades para novas respostas. 

 O Sínodo da Amazônia, ao referir-se aos consagrados em seu 
Documento Final, a partir da citação do Evangelho de Lucas, “encoraja a 
missão da vida consagrada na Amazônia, enviada a proclamar a Boa 
Nova, acompanhando de perto os povos indígenas, os mais vulneráveis 
e os mais remotos...permanecer nas comunidades, em que ninguém 
quer estar...”! (Documento Final do Sínodo da Amazônia, n.97).  

 Neste processo de comunhão e participação, solicita-se que a 
CRB Regional realize um momento de escuta envolvendo os religiosos e 
religiosas que atuam na Arquidiocese de Manaus, para refletir sobre as 
questões que a Coordenação da Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
propõe. 
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 A Coordenação da Assembleia se coloca a disposição para 
eventuais orientações e conta com este importante apoio e adesão a 
esta caminhada sinodal. 

              Informa-se que as respostas devidamente anotadas têm o prazo 
até 15 de dezembro para serem enviadas para o seguinte email: 
pastoralexecutiva@gmail.com.  

            

 

Manaus, 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Pe. Geraldo Ferreira Bendaham 

COORDENADOR DE PASTORAL 

 

 

Dom Leonardo Ulrich Steiner 

ARCEBISPO METROPOLITANO 
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CANTO: Liberdade vem e canta (Zé Martins)      

Liberdade vem e canta e saúda este novo Sol que vem. 

Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. 

//: Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher:\\ 

 

Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. 

Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. 

//: Mira estas flores, abraço aberto pra te colher.\\: 

 

Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. 

Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. 

//: Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher.\\: 

 

Liberdade, liberdade és o desejo que nos faz viver. 

És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. 

//: Mira o nosso chão, banhado em sangue pra reviver.\\: 
 

ACOLHIDA 

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. 
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A: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindo/as a este encontro como comunidade 

de fé para colaborar com o processo participativo de escuta da Assembleia 

Sinodal de nossa Arquidiocese de Manaus. Como consagrados/as, somos 

convidados/as a realizarmos um profundo questionamento sobre o objetivo 

da evangelização na Igreja de Manaus. Nisso, a Palavra de Deus será a luz 

que iluminará toda a nossa realidade.  

 (Convidar os/as membros a colocarem no ambiente os símbolos que manifestem a missão 

da Congregação ou Ordem na Arquidiocese de Manaus) 

 

CANTO: Santíssima Trindade (Pe. Zezinho) 

Senhor e Criador que és nosso Deus 

Vem inspirar estes filhos teus 

Em nossos corações derrama tua paz 

E um povo renovado ao mundo mostrarás 

 

Sentimos que tu és a nossa luz 

Fonte de amor, fogo abrasador 

Por isso é que ao rezar em nome de Jesus 

Pedimos nesta hora os dons do teu amor 

 

Se temos algum bem, virtude ou dom 

Não vem de nós, vem de teu favor 

Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom 

Só tu podes criar a vida interior 

 

Infunde, pois agora em todos nós 

Que como irmãos vamos refletir 

A luz do teu saber e a força do querer 

A fim de que possamos juntos construir 

E juntos cantaremos sem cessar 

Cantos de amor para te exaltar 

És Pai, és Filho e és Espírito de paz 

Por isso em nossa mente, Tu sempre reinarás 

Amém, aleluia 
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CANTO: Tua Palavra é lâmpada 

Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 

Lâmpada para os meus pés, Senhor / Luz para o meu caminho (2x) 
 

LEITURA BÍBLICA: Lc 1, 46-55 
 

PERGUNTAS: 

1.  Como você se sente realizando a evangelização na Arquidiocese de 

Manaus? Quais desafios missionários são mais relevantes que 

precisam de atenção, cuidado e presença? 

2. Como ser Igreja “em saída” de discípulos/as missionários/as que 

“primeireiam”, que se envolvem, que acompanham, que frutificam 

e festejam? (Evangelii Gaudium, 24). 

3. Como sair das zonas de conforto, incertezas e dúvidas, para assumir 

com renovado ardor o seguimento de Jesus Cristo, exercendo o 

profetismo na Igreja de Manaus? (Carta da CRB aos religiosos/as) 

4. Como religiosas e religiosos poderiam ser mais presença do 

Evangelho na sociedade através da educação? 

5. Tendo presente a realidade das comunidades pobres, sobretudo no 

interior e na periferia, como exercitar partilha e educar para a 

solidariedade econômica? 

6. Como ser uma Igreja ministerial? 

 

 

CANTO: Irá chegar  

Irá chegar um novo dia 

Um novo céu, uma nova terra 

Um novo mar 

E nesse dia, os oprimidos 

A uma só voz, a liberdade, irão cantar 
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Na nova terra o negro não vai ter corrente 

E o nosso índio vai ser visto como gente 

Na nova terra o negro, o índio e o mulato 

O branco e todos vão comer no mesmo prato 
 

Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado 

Serão juízes deste mundo de pecado 

Na nova terra o forte o grande e o prepotente 

Irão chorar ate ranger os dentes 
 

Na nova terra a mulher terá direitos 

Não sofrerá humilhações e preconceitos 

O seu trabalho todos irão valorizar, das 

Decisões ela irá participar 
 

Na nova terra os povos todos irmanados 

Com sua cultura e direitos respeitados, farão 

Da vida um bonito amanhecer 

Com igualdade no direito de viver 
 

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  
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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! 

 

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 
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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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LOGOMARCA DA 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. 

 


