
SÍNODO ESPECIAL 
PARA A AMAZÔNIA 

AMAZÔNIA: 

NOVOS CAMINHOS PARA A IGREJA 

E PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL 





O QUE É SÍNODO? 

• Syn = juntos 

• Hodos = caminho 

• = CAMINHAR JUNTOS 

• O Sínodo dos Bispos é uma reunião de vários dias, 
convocada pelo Papa, com Bispos do mundo todo, para 
tratar de determinado assunto da Igreja, de doutrina ou 
de pastoral  



QUANDO SURGIRAM OS SÍNODOS? 

• Nos primeiros séculos da Igreja, os Sínodos eram muito 
comuns, mas aos poucos ficaram cada vez mais raros até 
desaparecer na Igreja Católica de Rito Latino 
 

• Continuaram vivos nos Ritos Católicos Orientais (Grego, 
Melquita, Copto, Maronita...)  
 

• Em 1965 o Concílio Vaticano II restaurou esta antiga tradição 
também para a Igreja de Rito Latino (ou Igreja Romana) 



TIPOS DE SÍNODO 

• UNIVERSAL, REGIONAL ou DIOCESANO, dependendo de 
sua abrangência 

 

• Ordinários: cada 3-4 anos 

• Extraordinários 

• Especiais 

 



QUANTOS SÍNODOS JÁ FORAM CELEBRADOS? 

• Sínodos ORDINÁRIOS: 15 (o último foi sobre a Juventude em 
2018) 
 

• Sínodos EXTRAORDINÁRIOS: 3 (em 1980: a Igreja na Ucrânia; 
em 1985: 20 anos do Concílio Vaticano II e em 2014 sobre a 
Família) 
 

• Sínodos ESPECIAIS (tratam de questões de uma determinada 
região): 7 (África, Ásia, Oriente Médio, Holanda, Europa, 
Oceania, América) 



SÍNODO ESPECIAL PARA A AMAZÔNIA 

• Para toda a região amazônica (PAN-AMAZÔNIA) que inclui 
9 Países:  
 

• Bolívia    Brasil  

• Colômbia   Equador 

• Guiana Francesa   Guiana (Inglesa) 

• Peru    Suriname  

• Venezuela 

 



SÍNODO ESPECIAL PARA A AMAZÔNIA 

PARTICIPANTES COM DIREITO A VOTO 
• Papa 1     Antilhas 4 

• Secretário Geral 1    Bolívia 12 

• Presidentes delegados 3   Brasil 58  

• Relator geral 1    Colômbia 14 

• Secretários especiais 3   Equador 7 

• Subsecretário do Sínodo 1   Peru 11 

• Chefes de dicastérios 13   Venezuela 7 

• Nomeação Pontifícia 33   

• União Superiores Gerais 15   

• Subsecretário do Sínodo 1   

 

  TOTAL: 184  



SÍNODO ESPECIAL PARA A AMAZÔNIA 

PARTICIPANTES SEM DIREITO A VOTO 

• Convidados especiais 12 

• Delegados fraternos 6 

• Expertos 25 

• Ouvintes 55 

 
  TOTAL: 98  

  TOTAL GERAL: 282  



POR QUE UM SÍNODO PARA A AMAZÔNIA? 

• Situação da Igreja na Pan-amazônia: apesar dos esforços e 
generosidade, estamos perdendo fiéis de forma alarmante.  

   Precisamos de NOVOS CAMINHOS PARA A IGREJA 

 

• Preocupação com a ECOLOGIA INTEGRAL que coloca no centro 
das atenções a vida das pessoas e dos povos que vivem na 
Amazônia, ameaçados pela ganância econômica e pelo extremismo 
ecológico  



FASES DO SÍNODO PARA A AMAZÔNIA 

• “O Sínodo não é um evento, mas um processo, uma 
caminhada” (Card. Baldisseri) 
 

• 15 de outubro de 2017: convocação pelo Papa 
Francisco 
 

• 19 de janeiro de 2018: visita do Papa a Puerto 
Maldonado (Peru) 
 



FASES DO SÍNODO PARA A AMAZÔNIA 

• 08 de junho de 2018: Documento preparatório 
 

• Junho a Dezembro de 2018: processo de escuta das 
bases 
 

• 17 de junho de 2019: Instrumentum laboris 



FASES DO SÍNODO PARA A AMAZÔNIA 

• 06-27 de Outubro de 2019: CELEBRAÇÃO do Sínodo 
em Roma  
 

• Carta pós-sinodal do Papa (até o final do ano) 

 

• De Novembro de 2019 em diante: FASE DE ATUAÇÃO 
nas comunidades e dioceses da Amazônia 

 

 



O DIA-A-DIA DO SÍNODO 

• 06 de outubro: MISSA de abertura na Basílica de São Pedro 
 

• 07: Procissão da Basílica de São Pedro até à sala do Sínodo 

• Saudação do Presidente delegado e do Santo Padre 

• Apresentação do Relator Geral 

• Eleição dos membros das Comissões de Redação e de Informação 
 

• Tarde: Intervenções na Sala Sinodal (1 só vez, durante 4 minutos. 

Após 4 intervenções, havia um silêncio de 4 minutos para refletir 

sobre o que se tinha ouvido) 
 



O DIA-A-DIA DO SÍNODO 

• 08-09: Intervenções na Sala Sinodal 

• 10-11: Trabalho nos grupos linguísticos (5 espanhóis, 

  4 portugueses, 2 italianos e 1 inglês) 

• 12: Intervenções na Sala Sinodal 

• 13: Canonização da Irmã Dulce e outros 4 santos 



O DIA-A-DIA DO SÍNODO 

• 14-15: Intervenções na Sala Sinodal 

• 16-17: Trabalho nos grupos linguísticos 

• 18-19: Folga para os padres sinodais. O Relator  
  Geral, os Secretários e a Equipe de Redação 
  preparam a primeira redação do documento 
  final 

• 20: Dia mundial das Missões 



O DIA-A-DIA DO SÍNODO 

• 21-22: Apresentação da primeira versão do documento 

final e estudo nos grupos linguísticos 
 

• 23-24: Folga para os padres sinodais. O Relator Geral, os 

  Secretários e a Equipe de Redação preparam a 

  redação final do documento do Sínodo 



O DIA-A-DIA DO SÍNODO 

• 25 (sábado): votação do Documento do Sínodo, parágrafo 
por parágrafo 

• Discursos finais 
• Palavras do Papa acolhendo o documento e ordenando 

sua publicação com os resultados das votações.  Afirma 
que vai procurar escrever a carta pós-sinodal até o 
final do ano 
 

• 26:  Solene conclusão na Basílica de São Pedro 
 



APROVAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL 

120 parágrafos – 181 votantes 
Aprovação por maioria qualificada = 2/3 (121 votos) 

73 parágrafos (=61%) foram aprovados com mais de 90%  

  (171 a 163) 

43 parágrafos (=36%) foram aprovados entre 80% e 89%  

  (162 a 145) 

4 parágrafos (=3%) foram aprovados com menos de 80%  

  (128 a 140) 



“CLIMA” DO SÍNODO 

• Oração: “Sínodo significa caminhar juntos sob a inspiração e 
orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ator 
principal do Sínodo. Antes de mais, rezar. Irmãos e irmãs, 
peço-vos que rezeis muito”. 
 

• Liberdade: “Falar com coragem, com parrésia, mesmo que 
eu me envergonhe de o fazer, de dizer o que sinto, de 
discernir, e tudo isso aqui dentro, guardando a fraternidade 
que deve existir aqui dentro, para favorecer esta atitude de 
reflexão, oração, discernimento, ouvir com humildade e falar 
com coragem.” 

 



“CLIMA” DO SÍNODO 

• Discernimento para avançar: “o Instrumentum Laboris, 
como sabeis, é um texto mártir, destinado a ser destruído, 
porque é o ponto de partida para o que o Espírito fará em 
nós”. 
 

• Fraternidade e amizade: conhecer, conversar, conviver... 
 

• Presença feminina: na sala do Sínodo, nos grupos, no 
lanche, na convivência... 

 



PAPA FRANCISCO 

• Escuta atenta, anotando, reagindo... 

• Sínteses de ajuda no final dos dias de escuta em plenário 

• Olhar de discípulos e missionários, com coração pastoral 

• Viemos para contemplar, compreender, servir os povos. 

• Falem o que está sem vosso coração, sem medos... 

• Não percamos a alegria! 

 



TERCEIRA FASE DO SÍNODO 

• “Estar no sínodo significa encorajar-se a entrar num processo” 
 

• Encorajar-se: é uma decisão, uma conversão sinodal 
 

• Entrar: é participar, é sonhar, é acolher o que for definido 
(mesmo se não foi a minha opinião) 
 

• Processo: o Sínodo deu início a um processo, a uma 
caminhada de atuação nas próximas décadas 

 


