
DIA 10 de NAVEGAÇÃO

O rio que
nos dá vida.

#Amazonízate



40 DIAS PELO RIO:
NAVEGANDO JUNTOS A BOA NOVA DE
DEUS A CAMINHO DO SINODO AMAZÔNICO
DIA 10 de NAVEGAÇÃO

5 de Setembro

PETIÇÃO PERMANENTE PARA O SÍNODO AMAZÔNI-
CO NO INÍCIO DE CADA DIA:
“Que o Deus da vida e da beleza, o Espírito Santo que nos impul-
siona para mais fraternidade, unidade e dignidade, o Cristo 
encarnado da Boa Nova, da inculturação e da interculturalidade 
nos proporcionem serenidade, discernimento e coragem para 
encontrar novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia 
integral neste Sínodo Amazônico. Tudo isso para o bem e a vida 
de seus povos e comunidades, e para caminhar mais juntos pelo 
Reino”.
Medite por alguns momentos neste pedido inicial, busque a 
calma interior para entrar neste momento para navegar 
pelas águas da Amazônia e a vida da Igreja a serviço de seus 
povos e comunidades, e para ouvir o chamado de Deus 
através de sua palavra viva.

Leitura do dia (cada um e cada uma são convidados a 
aprofundar a leitura completa de acordo com suas 
próprias necessidades e critérios):
"Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se 
comprimia em redor dele para ouvir a Palavra de Deus. Vendo 
duas barcas estacionadas à beira do lago –, pois os pescadores 
haviam descido delas para consertar as redes –, subiu a uma das 
barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da 
terra; e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de 
falar, disse a Simão: “Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes 
para pescar”. 5.Simão respondeu-lhe: “Mestre, trabalhamos a 
noite inteira e nada apanhamos; mas, por causa de tua palavra, 
lançarei a rede”. 6.Feito isto, apanharam peixes em tanta 
quantidade, que a rede se lhes rompia. (...) Jesus disse a Simão: 

“Não temas; doravante serás pescador de homens”. E, atracando 
as barcas à terra, dei¬xaram tudo e o seguiram." Lucas 5, 1-11  
(fragmento)

Re�exão sob a perspectiva do Sínodo Amazônico:
Neste Sínodo amazônico, todos nós que tivemos o privilégio 
de participar do processo de preparação com o povo de 
Deus, ouvindo suas esperanças e dores, sentimos a necessi-
dade de entrar em águas mais profundas. E fomos conduzi-
dos a essas águas por eles, o povo de Deus. Ou seja, encon-
tramos a força irredutível de Deus em lugares inesperados; 
sementes do Verbo do Jesus Encarnado em todos os lugares. 
Um rosto de Jesus na cultura de cada lugar, nas experiências 
particulares de defesa da vida e da dignidade, e especial-
mente na fraternidade que nos faz esperar pela Amazônia e 
neste Sínodo. Assim, Jesus nos pede para lançar as redes em 
águas mais profundas na Assembleia do Sínodo, para con�-
ar, para abraçar a boa pesca desses novos caminhos para a 
Igreja e para uma ecologia integral. E, acima de tudo, que 
sejamos capazes de deixar para trás o que nos impede de 
andar mais �éis ao seu evangelho para ir com Ele e ser mais 
discípulos missionários nesta Pan-Amazônia.

CONTEMPLAÇÃO
Contemplemos a imagem deste dia e tomemos um momento para 
reconhecer nossa própria vida e experiência na Igreja e ao serviço 
da Amazônia para pedir luz nesta palavra de Deus em prepa-
ração para o Sínodo. Escrever meus pedidos particulares e 
permanecer neles durante este dia. Convidamos você a manter 
um registro de tudo o que o Espírito nos provoca como prepa-
ração interior para o Sínodo AMAZÔNICO.

Citação para fechar a meditação:
INSTRUMENTUM LABORIS. No. 8
Este Sínodo se desenvolve ao redor da vida: a vida do território amazônico e de seus povos, a vida da Igreja, a vida do plane-
ta. Como re�etem as consultas às comunidades amazônicas, a vida na Amazônia se identi�ca, entre outras coisas, com a 
água. O rio Amazonas é como uma artéria do continente e do mundo, �ui como veias da �ora e fauna do território, como 
manancial de seus povos, de suas culturas e de suas expressões espirituais. Como o Éden (cf. Gn 2, 6), a água é nascente de 
vida, mas também ligação entre suas diferentes manifestações de vida, na qual tudo está interligado (cf. LS, 16, 91, 117, 
138 e 240)




