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para uso das paróquias no processo Sinodal.
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SOBRE

Toda a Igreja Católica é convocada a participar no 
próximo Sínodo dos Bispos, cujo tema é 

“Para uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação e Missão” .

O QUE É O SÍNODO?

1. Fomenta a relação entre os Bispos e o Papa

2. Ajuda e aconselha o Papa em matérias de fé, moral e disciplina da Igreja

3. Pondera questões relacionadas com a presença e ação da Igreja no mundo

Ao longo de todo este processo, ouviremos muitas vezes as expressões: Sínodo, sinodalidade e processo sinodal. 
O que significam estas palavras? Terão todas o mesmo significado?
O Sínodo dos Bispos é o encontro, num tempo e lugar estabelecidos, dos Bispos do mundo inteiro que:
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Sínodo é uma palavra de origem grega (sýnodos), que significa encontro ou 
assembleia. As duas palavras gregas que a formam são sýn (todos juntos) e hodós 
(caminho, viagem).

O Papa Francisco convocou todo o Povo de 
Deus a caminhar juntos! Este Sínodo não é 
apenas mais um encontro cheio de discursos e 
relatórios escritos. Trata-se de um processo onde 
se pretende fazer verdadeiramente caminho em 
conjunto. Como Igreja, iremos escutar-nos uns 
aos outros, dialogar, rezar juntos, discernir em 
comunidade e tomar decisões conjuntas com 
o propósito de anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo ao mundo.

O Papa pediu a cada diocese local para se reunir 
- clero, religiosos, consagrados e leigos - para, 
em primeiro lugar, escutarem as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias uns dos 
outros (cf. Gaudium et Spes, 1). Depois dessa 
escuta, somos chamados ao diálogo sobre a 
forma como podemos acompanhar e ajudar-nos 
uns aos outros na procura pelo crescimento na 
santidade.

A votação das matérias no Sínodo dos Bispos é limitada aos bispos presentes na assembleia sinodal. 
No entanto, clero, religiosos e religiosas, teólogos ou canonistas nomeados podem participar na 
assembleia sinodal juntamente com os bispos, dando os seus pareceres e conselhos. O Sínodo dos 
Bispos de que temos ouvido falar está agendado para outubro de 2023, no Vaticano.
O processo sinodal tem uma conceção mais abrangente: o Papa Francisco inaugurou-o 
simbolicamente em outubro de 2021, com a pretensão de que todo o Povo de Deus (clero, religiosos 
e leigos) possa contribuir com o seu sentido de fé para os assuntos que serão tratados no Sínodo 
dos Bispos. De certa forma, trata-se de uma verdadeira peregrinação - com várias fases (diocesana, 
continental e mundial), onde todos os fiéis são convidados a discernir os caminhos e passos da Igreja 
neste momento concreto da história, a nível local e global.
A expressão sinodalidade define-se como o próprio caminho e processo da Igreja em comunhão, mais 
do que um acontecimento num tempo determinado. É a comunhão entre todos os batizados que se 
escutam mutuamente, que se dispõem ao diálogo e à oração. É uma forma de estar em Igreja, de ser 
Igreja. E que o Papa Francisco deseja que aconteça não apenas durante estes próximos anos, mas que 
seja permanente e verdadeiramente constitutiva da nossa identidade eclesial.
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TEMA

O Papa Francisco anunciou que o tema deste Sínodo seria “Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão”, pedindo, nesta primeira fase, o contributo de todos os fiéis, sem esquecer 
outras pessoas de diferentes confissões religiosas, aqueles que se encontram afastados da Igreja e 
os que estão à margem da nossa sociedade.

O Papa pede-nos que invoquemos o Espírito Santo para guiar a Igreja a uma mais profunda 
comunhão, participação na vida em Cristo e compromisso na missão evangelizadora da Igreja. 
Estas três palavras expressam a própria natureza da Igreja:

Comunhão

A comunhão que partilhamos 
encontra as suas raízes mais 
profundas no amor e na unidade 
da Santíssima Trindade. É Cristo 
quem nos reconcilia com o Pai e 
nos une uns aos outros no Espírito 
Santo. Juntos somos inspirados a 
ouvir a Palavra de Deus, através da 
Tradição viva da Igreja, ancorados 
no sensus fidei que partilhamos. 
Todos temos um papel a 
desempenhar no discernimento e 
concretização do chamamento de 
Deus.

Participação

A participação baseia-se no 
facto de que todos os fiéis estão 
capacitados e são chamados a 
servir-se mutuamente através 
dos dons que cada um recebeu 
do Espírito Santo. Numa Igreja 
sinodal, toda a comunidade, na 
livre e rica diversidade dos seus 
membros, é convocada a rezar, 
escutar, discernir, dialogar e 
aconselhar nos processos de 
decisão pastoral que correspondam 
o mais próximo possível à vontade 
de Deus.

Missão

A missão evangelizadora é a razão 
do viver eclesial, devemos ser 
testemunhas do amor de Deus 
no seio de toda a família humana. 
Este processo sinodal tem uma 
profunda dimensão missionária. 
Pretende-se que a Igreja seja capaz 
de anunciar melhor o Evangelho, 
especialmente àqueles que vivem 
nas periferias espirituais, sociais, 
económicas, políticas, geográficas 
e existenciais do nosso mundo. 
Desta forma, a sinodalidade é um 
caminho pelo qual a Igreja pode 
mais fecundamente cumprir a 
sua missão de evangelização no 
mundo, como fermento ao serviço 
do Reino de Deus.



SI N O DO E M B RAGA . PT 7

Escutar e dialogar, dentro da Igreja, 
envolve sempre oração. 

Encontramo-nos unidos neste processo de escuta, diálogo e oração 
para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. O “objetivo” deste 
caminhar juntos não é criar um novo plano pastoral. É antes estarmos 
presentes, uns com e para os outros, para escutar e aprender e nos 
aproximarmos cada vez mais do Senhor. 
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QUESTÃO
 FUNDAMENTAL

Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal 
“caminha em conjunto”: como é que este 

“caminhar juntos” se realiza hoje na nossa Igreja 
particular? Que passos o Espírito nos convida a 
dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?

A interrogação que se encontra no centro deste processo sinodal é a seguinte:
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1. Companheiros de viagem

1V. Celebrar

V111. Discernir e decidir

11. Escutar

V. Corresponsáveis na missão

1X. Formar-se na sinodalidade

111. Tomar a palavra

V11. Autoridade e participação

V1. Dialogar na Igreja e na sociedade

X. Dialogar na Igreja e na sociedade

Para ajudar a explorar mais plenamente esta questão fundamental, os 
documentos preparatórios do Sínodo indicam 10 núcleos temáticos. 
Cada tema vem acompanhado de algumas perguntas que poderão 
servir como ponto de partida ou orientação para o diálogo sinodal, 
mas este não tem necessariamente de estar limitado a elas.

As respetivas perguntas podem ser consultadas na íntegra no Documento 
Preparatório e no Vademecum. Serão também facultadas nos esquemas 
para os encontros a realizar nas paróquias, que serão disponibilizados pela 
Equipa Diocesana.
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O PAPEL DAS 
PARÓQUIAS

MODERADOR PAROQUIAL

Cada pároco deve nomear um ou mais moderadores para orientar o processo na sua paróquia ou 
unidade pastoral. Pároco e moderador/es devem fazer a sua inscrição num formulário (QR Code na 
outra página ou clique aqui), para que a equipa diocesana possa estabelecer um contacto mais direto e 
próximo e enviar informações.
O moderador deverá convidar alguns membros da comunidade paroquial para se reunirem, refletirem 
sobre o processo sinodal e o que ele implica para a paróquia e para a nossa diocese e depois, discernir, 
de forma orante, a resposta a um conjunto de perguntas e temáticas propostas nos documentos 
preparatórios deste Sínodo. O resultado dessa reflexão deverá posteriormente ser partilhado com a 
Equipa Sinodal Diocesana.

Espera-se da pessoa do moderador um perfil acolhedor, sensível, aberto, acessível, próximo, com 
à vontade em trabalhar e mobilizar grupos e pessoas, vida de oração, capacidade para discernir e 
elaborar uma síntese clara e expressiva da reflexão do grupo. O moderador deverá também ser capaz 
de incutir nos participantes do grupo de consulta sinodal uma atitude de escuta mútua e verdadeira, 
de oração e de acolhimento.
Além de reunir e moderar o grupo, o moderador paroquial em conjunto com o pároco pode ainda 
organizar e preparar vários momentos para toda a comunidade para envolver todos neste caminho 
sinodal (p.e. momento de adoração eucarística para o Sínodo, momento de oração e invocação do 
Espírito pelo Sínodo, oração de Advento e Quaresmal, catequeses para crianças e jovens, etc.)

O processo sinodal envolve as dioceses do mundo inteiro numa fase de escuta. Na nossa Arquidiocese, 
para assegurar que essa escuta tem lugar, estamos a pedir concretamente às paróquias para organizarem 

encontros que encorajem o diálogo espiritual. O objetivo é reunir e escutar a voz da comunidade.

http://forms.gle/XEHjEn3Nrv8SSabb8
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Este formulário destina-se a fazer o registo de cada pároco e das pessoas 
escolhidas para moderar este processo (na/s paróquia/s) e participar nas sessões 

de formação, conforme a circular enviada a todos os párocos.
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ENCONTROS 
DE CONSULTA 

COMO CONSTITUIR O 
GRUPO E QUEM PODE 
PARTICIPAR?

O moderador, em conjunto com o pároco, deverá pensar e convidar 
algumas pessoas da comunidade para participar nestes encontros. 
Poderá realizar-se a consulta sinodal em grupos pré existentes na 
paróquia (Conselho Paroquial, grupo de Catequistas, grupo de 
jovens, Ministros Extraordinários da Comunhão, Vicentinos, etc.) 
ou convidando pessoas que integram as estruturas e dinâmicas da 
paróquia; porém, idealmente, deveriam incluir-se nestes grupos aqueles 
que habitualmente se encontram à margem da comunidade (pessoas 
em situação de pobreza, portadores de deficiência, minorias raciais/
sociais, divorciados e recasados, migrantes e refugiados, católicos “não-
praticantes”…).

Todo o Povo de Deus é convocado especificamente a 
participar neste processo (todos os batizados), mas ninguém, 
independentemente da sua filiação religiosa deve ser excluído. 
Todos aqueles que queiram ajudar a Igreja a caminhar e a crescer 
sinodalmente podem participar.

A diversidade dos elementos do grupo (homens/mulheres, jovens/
adultos, praticantes/não praticantes) será benéfica para a riqueza das 
partilhas.

ONDE REALIZAR OS 
ENCONTROS?

Respeitando as recomendações em vigor por causa da pandemia 
COVID-19, podem reunir-se nas instalações da paróquia; se existirem 
condições e for apropriado, numa casa particular; ou, se for viável para 
todos os participantes, na modalidade online.
De qualquer das formas, espera-se um ambiente acolhedor e preparado 
com cuidado.
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QUANTOS GRUPOS SE 
DEVEM FORMAR?

Pode constituir-se apenas um grupo de consulta sinodal por 
paróquia, ou mais do que um; ou podem constituir-se grupos inter-
paroquiais. Este ponto dependerá da disponibilidade e possibilidade 
de cada paróquia.

QUANTAS PESSOAS 
DEVEM INTEGRAR 
CADA GRUPO?

A média recomendada por grupo seria de 6 ou 7 pessoas, para 
possibilitar que todos tenham oportunidade de partilhar as 
suas ideias durante os encontros. Caso o grupo reunido seja 
consideravelmente maior, pode optar-se pela divisão em mini-
grupos de discussão quando se abordarem os núcleos temáticos.
Destaca-se, mais uma vez, que o número e representatividade dos 
elementos do grupo variam de acordo com a realidade concreta 
de cada paróquia e ficam ao critério do moderador paroquial e do 
pároco.

QUANTOS ENCONTROS 
DE ESCUTA SINODAL SE 
DEVEM REALIZAR?

Recomenda-se o seguimento do cronograma apresentado pela 
Arquidiocese, agendando os encontros conforme a disponibilidade das 
pessoas que foram convidadas a tomar parte nestes grupos de escuta 
sinodal.
É fundamental garantir que todas as pessoas convidadas para integrar 
o grupo sejam informadas previamente da data, local e hora dos 
encontros.
É ainda recomendado que lhes sejam enviados com antecedência os 
materiais em discussão a cada sessão.

Todo o Povo de Deus é convocado 
especificamente a participar neste 
processo (todos os batizados), mas 
ninguém, independentemente da sua 
filiação religiosa deve ser excluído. 
Todos aqueles que queiram ajudar 
a Igreja a caminhar e a crescer 
sinodalmente podem participar.
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QUAL DEVE SER O ESQUEMA 
DE UM ENCONTRO DE 
CONSULTA SINODAL?

QUANDO SE DEVE 
ELABORAR E ENVIAR A 
SÍNTESE DOS ENCONTROS?

Estes encontros podem ser realizados em diversas modalidades. 
Deixamos aqui duas sugestões:

 - Realizar encontros com a duração, por exemplo, 
de 1h30m ou 2h (sendo necessário fazer uma boa gestão do 
tempo, para que todos os participantes possam fazer as suas 
partilhas);
 - Ou realizar encontros que ocupem uma manhã ou 
tarde completas.

Além da oração inicial, e de acordo com o núcleo temático em discussão naquele encontro, propõe-se a 
realização de 3 rondas de partilha/discussão.

Na 1ª, cada pessoa intervém, 
não devendo ser interrompida, 
partilhando o fruto da sua 
oração e discernimento sobre 
o tema. Nesta ronda não há 
discussão, os outros escutam 
simplesmente; 

em seguida, faz-se um tempo de 
silêncio e interiorização do que 
foi partilhado. 

1ª ronda
 Na 3ª ronda, cada um 
refere o que lhe pareceu ter 
maior relevância em todo o 
diálogo realizado e indica os 
tópicos que lhe parecem ser 
importantes registar. 

Esta ronda pode terminar com 
orações espontâneas de gratidão.

 3ª ronda
Na 2ª ronda, cada participante 
partilha o que mais o 
impressionou e tocou na 
primeira ronda e no tempo de 
silêncio; pode já existir algum 
diálogo, mas deve manter-se a 
atenção espiritual; 

segue-se novamente um tempo 
de silêncio. 

2ª ronda

Para cada um dos núcleos temáticos, a Equipa Diocesana disponibilizará uma sugestão de esquema que 
poderá facilitar a organização destes encontros.

A síntese final que é solicitada a cada paróquia ou unidade 
pastoral não deve ser a única e central preocupação do/s 
moderador/es. O mais importante de todo este processo 
é a dinâmica de escuta que se conseguir implementar na 
comunidade paroquial.
A síntese deve ser realizada somente em abril, após terem lugar 
todos os encontros. Até lá, é recomendável que em cada grupo 
de escuta sinodal, além do moderador, exista um secretário 
que possa anotar as intuições e partilhas dos participantes, 
para que a elaboração da síntese seja simplificada/facilitada. 
Caso se constitua mais do que um grupo em cada paróquia, 
as conclusões e anotações de cada um devem ser compiladas 
numa única síntese.
Posteriormente, a Equipa Diocesana dará indicações mais 
concretas de como elaborar esta síntese.
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FORMAÇÃO ARQUIDIOCESANA COM 
MODERADORES E PÁROCOS

LANÇAMENTO DA PÁGINA 
SINODOEMBRAGA.PT

PUBLICAÇÃO DO GUIÃO PARA OS 
GRUPOS PAROQUIAIS

CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS SINODAIS 
PAROQUIAIS

REUNIÕES PAROQUIAIS PARA 
APRESENTAÇÃO DO SÍNODO E DO 
PROCESSO SINODAL:
  1. SÍNODO, CAMINHAR JUNTOS
  2.SÍNODO, UM PROCESO ESPIRITUAL

ENCONTROS DE ESCUTA E 
DISCERNIMENTO

ENVIO DA SÍNTESE PARA A 
ARQUIDIOCESE

NOVEMBRO 2021

DEZEMBRO 2021

JANEIRO – MARÇO 2022

ABRIL 2022

TIMELINE


