
Primeira Assembleia  
Eclesial da América Latina 

e do Caribe
Lema: 

“Todos somos discípulos missionários em saída”

CARÁCTER SINODAL

21-28 de novembro de 2021

Local: 
MÉXICO sob o olhar de Nossa Senhora de Guadalupe. 

Preparação: 
amplo processo de escuta

Método: 
“ver”, “julgar” (iluminar) e “agir”



I. A vida dos nossos povos na América Latina e no Caribe (VER)

1) A realidade sociocultural
a. A pandemia da COVID-19, sinal de uma mudança epocal
b. Um modelo econômico e social que se volta contra o ser humano
c. Exclusão crescente, cultura do descarte e práticas de solidariedade
d. Ouvir o grito da terra, cuidando da nossa casa comum.
e. A violência crescente nas nossas sociedades
f. Face às grandes lacunas educacionais, é necessário um “Pacto Educativo 
Global”
g. Os migrantes são os novos pobres
h. Povos indígenas e afrodescendentes: para uma cidadania plena na 
sociedade e na Igreja
i. Globalização e a Democratização da Comunicação Social
j. Informação transbordante, conhecimentos fragmentados e a urgência de 
uma visão integradora.



2. A realidade da nossa Igreja hoje na nossa história

a. Uma secularização que está avançando em vários países da 
América Latina e do Caribe
b. Um crescimento sempre crescente das igrejas Evangélicas e 
Pentecostais no nosso continente
c. O desafio de um maior desenvolvimento da pastoral urbana
d. Os jovens como atores sociais e promotores da cultura.
e. As mulheres e o desafio da sua plena participação na 
sociedade e na Igreja
f. Abuso sexual na Igreja
g. Clericalismo, um grande obstáculo a uma Igreja sinodal
h. Em direção a uma Igreja itinerante e sinodal, caminhando por 
novos caminhos



II. A partir do encontro com Jesus Cristo a vida do 
nosso povo é iluminada (ILUMINAR).

A. Ler os sinais dos tempos como discípulos 
missionários.
1. Crescer no seguimento de Jesus

B. Como discípulos missionários, estamos ao 
serviço da vida

2. Missão, um movimento “em saída”
3. Evangelização, promoção humana e libertação
autêntica



III. A Caminho da Conversão Pessoal, Comunitária e 
Social (ATUAR)
Como discípulos missionários, somos chamados a percorrer novos 
caminhos.

1 – O apelo a uma ecologia integral

2 – Para uma economia solidária, sustentável e ao serviço do bem comum

3 – Discípulos comprometidos com uma cultura de paz

4 – A novas tecnologias, as suas grandes contribuições e os seus riscos

5 – Velar pela democracia, que ainda é frágil nos nossos país

6 – Rumo a uma renovação eclesial



A sinodalidade 
eclesial é 

um sinal da 
corresponsabilidade de todo 

o Povo de Deus na 
construção do seu Reino, 

através de uma Igreja que se 
apresenta como “a 

comunidade de discípulos 
missionários que 

«primeireiam», que se 
envolvem, que 

acompanham, que frutificam 
e festejam” (EG 24).


