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O que vemos?

Um mundo curvado 

sobre si mesmo!



A raiz de todos 
os males 
é o egoísmo



Vemos

As sombras de um 

mundo fechado!
(Fratelli tutti)



Crise antropológica: para onde estamos indo?

O ser humano está olhando só uma parte das 

coisas: 

Papa alerta: família / juventude / Natureza / ao 

todo da Igreja

Sociedade líquida de mudanças intensas: isso está 

em nossa família, em nossa Igreja e sociedade

Consequências: descarte de tudo, até de pessoas



Individualismo: países individualistas, ricos 

mais ricos, perdemos a noção do nós, da 

comunidade, as nossas pastorais têm 

dificuldade de engajamento

Fechamento: político, violência, redes sociais

Momento atual: Covid 19



É aqui que 

precisamos 

dar um salto

juntos

com o Espírito 

Santo



De onde partimos?





Essa é a experiência de comunidade 

que nos envolve a partir do Batismo

• O cristão, então, não pode agir sozinho!

A vida cristã nos leva a sermos discípulos 

de Cristo no mundo ao nosso redor

Do Pai, do Filho e do Espírito Santo



Aqui há uma identidade nossa, que é levada 

para outros pela missão

Outra dimensão constitutiva da Igreja: somos 

responsáveis uns pelos outros, irmãos de 

todos

Do Pai, do Filho e do Espírito Santo



Quando esse espírito de caminhar juntos 

se perdeu na história, a Igreja perdeu

O Sínodo está batendo à nossa porta e 

será um sopro de esperança neste 

mundo egoísta

Do Pai, do Filho e do Espírito Santo



Um sinal profético ao mundo sem 

esperança; que é possível um outro 

mundo, mas nós precisamos superar o 

individualismo

Envolve a totalidade do Povo de Deus

Do Pai, do Filho e do Espírito Santo



 Escuta é o método

 Discernimento é o objetivo

 Participação é o caminho

O Sínodo 2021 - 2023



 Não é um evento, mas uma realidade 

trinitária que nos leva a dialogar e 

entender por onde devemos caminhar 

juntos

 Na escuta, o Espírito Santo vai nos falar!

O Sínodo 2021 - 2023



Você fará parte desse acontecimento mundial!



Mergulhe nessa 

experiência!



“Caminhar 
juntos”



«Para uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão»

Início solene:

• Foi aos 9-10 de outubro de 2021, em Roma

•17 de outubro em cada diocese do mundo



«O caminho da sinodalidade é 
precisamente o caminho que 

Deus espera da Igreja do 
terceiro milênio» 

(Papa Francisco)





1. Escuta nas dioceses de todo o mundo (outubro 

de 2021 – abril de 2022). A síntese irá para a 

Conferência Episcopal e âmbito continental, 

formando o Texto de Trabalho, que será usado na 

Assembleia do Sínodo; 

2. Realização do Sínodo em outubro de 2023;

3. Execução nas dioceses de todo o mundo.



Responderemos juntos...



Como acontece hoje o “caminhar 

juntos” que permite à Igreja anunciar 

o Evangelho? 

E que passos o Espírito Santo nos 

convida a dar para crescer como 

Igreja sinodal?





A escuta sinodal não é 

pesquisa e nem  se trata de 

uma avaliação do padre 

ou do bispo 



•O processo sinodal é antes de mais nada um processo

espiritual, esvaziar-se para acolher o outro.

•Não é um exercício mecânico de coleta de dados ou uma

série de reuniões e debates. A escuta sinodal é orientada

para o discernimento.

•Escutamos uns aos outros, à nossa tradição de fé e aos

sinais dos tempos para discernir o que Deus diz a todos nós.



A Igreja Sinodal é a Igreja da





Objetivo



Objetivo do processo sinodal

•Não é apenas uma série de exercícios que 

começam e param, mas sim um caminho de 

crescimento autêntico rumo à comunhão e à 

missão que Deus chama a Igreja a viver no 

terceiro milênio.



Processo é diferente de evento



Evento é pontual



Desenvolver processo: sequência interligada



Sequência interligada: caminhar juntos





- fazer memória do modo como o Espírito Santo orientou o caminho 

da Igreja ao longo da história 

- viver um processo eclesial participativo e inclusivo

- reconhecer e apreciar a riqueza e a variedade dos dons e dos 

carismas que o Espírito concede

- experimentar formas participativas de exercer a 

responsabilidade no anúncio do Evangelho



- examinar como são vividos na Igreja a responsabilidade e o poder

- credenciar a comunidade cristã como sujeito credível e parceiro 

fiável em percursos de diálogo

- regenerar as relações entre os membros das comunidades 

cristãs

- favorecer a valorização e a apropriação dos frutos das recentes 

experiências sinodais 



Diante do mundo atual, a 

Igreja quer criar processos de 

escuta, diálogo e 

discernimento comunitário, em 

que todos e cada um possam 

participar e contribuir.

Síntese



“Caminhar juntos” em duas perspectivas 
diferentes:



- A primeira diz respeito à vida interna das Igrejas 

dioceses e paróquias;

- O modo como o Povo de Deus caminha em 

conjunto com toda a família humana.

“Caminhar juntos” em duas perspectivas 
diferentes:



Fase 

Diocesana

do 

Sínodo



Fase Diocesana do Sínodo

ABERTURA
NESSE MOMENTO: 16 DE OUTUBRO DAS 15 ÀS 17H

Missa na Catedral

17 de outubro, às 19h30



Nesse dia 16/10, serão eleitas as lideranças 
paroquiais para a escuta

MISSIONÁRIOS 
DO SÍNODO



E enviados dois a dois

Para a escuta 
do povo



Sairão 

Identificados 

com 

camisetas ou 

crachás





A partir de agora será necessário em 
cada paróquia:

Eleger uma pessoa

para ser coordenadora 

dos trabalhos do Sínodo na paróquia



Organizar as duplas de missionários 

para escutar nove categorias 

de pessoas:



CPP Pastorais

Pobres 

periferias

Não 

participam

Comunida-

des rurais

Outras 

confissões

Cultura, 

MCS...

Jovens Família



Escuta do CPP / CPC

1. CPP / CPC

Quanto ao CPP / CPC o pároco (mais 

vigário, se houver) realizará a escuta num 
encontro de uma tarde toda



Escuta a nove realidades diferentes:

2. Pessoas que participam da Igreja 
(pastorais / movimentos...) dois missionários do 

Sínodo para cada pastoral ou movimento 

(podem ser encontros virtuais ou 

um único encontro

com todos) Missionários



Escuta a nove realidades diferentes:

3. Pessoas afastadas da vida da Igreja

Missionários



Escuta a nove realidades diferentes:

4. Pobres das periferias (também encarcerados / 

toxicodependentes / depressivos / portadores de necessidades 

especiais) – Ouvir no mínimo 50 pessoas

Missionários



E assim por diante...

5. Comunidades rurais e da cidade

6. Outras confissões cristãs

7. Mundo da cultura (ciência / educação / 

política / Meios de Comunicação / Saúde...)

8. Jovens

9. Família

Escuta a nove realidades diferentes:



CPP

2

3

4

5

6

7

8

9



Disponibilizaremos a arte para camisetas 

e cada paróquia produz



Para cada categoria de pessoas faremos uma 

lista de perguntas para começo de conversa... 

Formulário de perguntas.docx

Tais listas estarão prontas no meio da 

semana até dia 20 de outubro

Formulário de perguntas.docx


Tempo destinado para escuta...

Escuta intensa nos meses de 

outubro, 

novembro

até 15 de dezembro de 2021



Síntese por categoria de pessoas

As paróquias deverão entregar 
no máximo 

duas páginas de texto
sobre cada uma das nove 

categorias de pessoas ouvidas



Síntese por categoria de pessoas

Exemplo:

Pastorais: da Criança, da Pessoa Idosa, 

Familiar, Catequese, Liturgia, Dízimo, 

Sobriedade, Carcerária, Pascom...

Movimentos: RCC, ECC, MFC, Cursilho, 

Marianos, Apostolado, 

Serviços: CEBs, MESCs, Vicentinos...



Síntese por categoria de pessoas

Todos esses terão sua síntese em duas 

páginas:



Após realizarem a escuta, os missionários 

farão uma síntese da sua categoria e 

entregarão o texto digitalizado na 

secretaria paroquial



Assim teremos por paróquia...

1. CPP / 

CPC

2. Pastorais, 

Movimentos e 

Serviços

3. Pessoas que não

participam da Igreja
4. Pobres e periferias



Síntese da escuta de cada paróquia
1. CPP / CPC 2. PAST/MOV/SER 3. PARTICIPAM

4. NÃO PARTICIPAM 5. COM. RURAIS 6. OUTRAS CONFISSÕES

7. CULTURA, MCS 8. JOVENS 9. FAMÍLIA

Total da 

paróquia: 
18 páginas



Data limite da entrega à Diocese



Tarefa de casa

O bispo e cada 

padre vai escutar 

50 pessoas

das periferias



Antes de sair REZAR pedindo o ES



A equipe diocesana fará a síntese de tudo



Encontro Diocesano

26 de março de 2022

para fechamento

da fase diocesana



Síntese diocesana

No máximo 10 páginas de texto



Jesus os enviou 

aonde ele próprio 

devia ir! 
(Lc 10,1)



CPP Pastorais

Pobres 

periferias

Não 

participam

Comunida-

des rurais

Outras 

confissões

Cultura, 

MCS...

Jovens Família


