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Encontros 
de reflexão comunitária

Quais os objetivos deste encontro?

AGENDA  Conhecer e perceber o processo sinodal em curso 
entre 2021 e 2023 (temática, palavras-chave,
questão fundamental, …)

  Reconhecer a importância deste sínodo e o modo 
como se distingue de outros

  Identificar as atitudes a assumir no decorrer do 
processo sinodal

ORAÇÃO INICIAL

INTRODUÇÃO AO TEMA

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SÍNODO

ATITUDES PARA PARTICIPAR

ORAÇÃO FINAL
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ORAÇÃO INICIAL
Sugestão: Selecionar um dos 5 esquemas de oração propostos disponíveis no site 
sinodoembraga.pt

Dado que todo o processo sinodal é um processo de discernimento e 
de escuta, onde a presença do Espírito Santo deve assumir um papel 
central, todos os encontros e ações a desenvolver devem ser marcados 
e iniciados com um forte momento de oração.
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CAMINHAR JUNTOS

http://sinodoembraga.pt
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Caminhar Juntos

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:

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 concepção 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.

INTRODUÇÃO AO TEMA DO ENCONTRO:

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SÍNODO

Toda a Igreja Católica é convocada a participar no próximo Sínodo dos Bispos, cujo tema é “Para uma Igreja 
Sinodal: Comunhão, Participação e Missão”. 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).

Durante a partilha dos pontos que se seguem, será 
importante abrir ao diálogo e à participação de todos, de 

modo a tornar o encontro mais rico e interativo.

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. 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 para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor.
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O que é o Sínodo?
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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, 
e 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.

Tema do Sínodo 2021-2023

A 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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Núcleos temáticos

Neste momento, sugere-se a formação de mini-grupos ou pares para trabalhar 
as diferentes atitudes. Devem dividir-se as várias atitudes pelo número de 

grupos pares existentes (em anexo encontra-se o texto com as atitudes 
retiradas do Vademecum). Cada grupo/par deve ler em conjunto a(s) atitude(s) 

atribuída(s), refletir nas suas implicações para o processo sinodal e apontar 
estratégias e linhas de ação concretas para assegurar o cumprimento das 
mesmas. Em seguida, cada grupo/par é convidado a apresentar as suas 

conclusões em plenário.

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.

O processo de consulta sinodal em que todos somos convidados a participar exige, pela sua natureza, a adoção de 
inúmeras atitudes fundamentais para que se possam atingir os objetivos propostos. Se queremos ser edificadores de 
uma Igreja Sinodal estas são atitudes incontornáveis, não apenas no decorrer deste processo, mas em toda a pastoral 
e em toda a vida da Igreja. Importa, pois, que estas atitudes adotadas e priveligiadas privilegiadas e no âmbito do 
Sínodo, permaneçam depois como prática corrente no nosso modo de ser e agir em Igreja, independentemente do 
âmbito ou do contexto em causa. O Vademecum para o Sínodo (manual oficial para a auscultação e discernimento 
nas Igrejas locais) apresenta um conjunto de atitudes particulares que permitem uma escuta e um diálogo genuínos, 
na nossa participação no Processo Sinodal.

I. Companheiros de viagem 

II.Escutar

III. Tomar a palavra

IV. Celebrar 

V. Corresponsáveis na missão 

VI.Dialogar na Igreja e na sociedade 

VII. Com as outras confissões religiosas

VIII. Autoridade e participação

 IX. Discernir e decidir

X. Formar-se na sinodalidade

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.

ATITUDES PARA PARTICIPAR 
NO PROCESSO SINODAL04
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ORAÇÃO FINAL05
No final deste encontro, todos são convidados a rezar a oração pelo Sínodo:

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!

Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.

Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem 
parciais.

Que sejamos um em Vós,
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.

Nós vo-lo pedimos
a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amen
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Atitudes para participar 
no Processo Sinodal

Em várias ocasiões, o Papa Francisco partilhou o modo como vê a 
prática da sinodalidade no concreto. As atitudes que se seguem são 
atitudes particulares que permitem uma escuta e um diálogo genuínos, 
na nossa participação no Processo Sinodal.

Ser sinodal requer tempo para a 
partilha

Somos convidados a falar com coragem e 
honestidade autênticas (parrhesia) a fim de 
integrar a liberdade, a verdade e a caridade. 
Todos podem crescer em compreensão através do 
diálogo.

O diálogo conduz-nos à novidade
Temos de estar dispostos a mudar as nossas 
opiniões com base no que ouvimos dos outros.

Os Sínodos são um exercício eclesial 
de discernimento
O discernimento baseia-se na convicção de 
que Deus age no mundo e de que nós somos 
chamados a escutar o que o Espírito nos sugere.

Deixar para trás preconceitos e 
estereótipos
Podemos sentir o peso das nossas fraquezas e 
do nosso pecado. O primeiro passo para escutar 
é libertar a nossa mente e o nosso coração dos 
preconceitos e estereótipos que nos levam por 
caminhos errados, conduzindo-nos à ignorância e 
à divisão

A humildade de escutar deve 
corresponder à coragem de falar
Todos têm o direito de ser ouvidos, tal como todos 
têm o direito de falar. O diálogo sinodal depende 
da coragem tanto para falar como para escutar. 
Não se trata de entrar em debate para convencer 
os outros. Trata-se, antes, de acolher o que os 
outros dizem como um modo através do qual o 
Espírito Santo pode falar para o bem de todos 
(1Cor 12,7).

Abertura à conversão e à mudança
 Muitas vezes podemos oferecer resistência ao 
que o Espírito Santo está a tentar inspirar-nos a 
realizar. Somos chamados a abandonar atitudes 
de complacência e de conforto que nos levam a 
tomar decisões com base apenas na forma como 
se fazia no passado.

Somos sinais de uma Igreja que 
escuta e caminha 
Ao escutar, a Igreja segue o exemplo do próprio 
Deus que escuta o grito do seu povo. O Processo 
Sinodal dá-nos a oportunidade de nos abrirmos 
à escuta de forma autêntica, sem recorrer 
a respostas prontas ou a julgamentos pré-
formulados.

Uma perspetiva inovadora 
“Encontrar caminhos sempre novos com 
criatividade e audácia” (CV 203).
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Vencer o flagelo do clericalismo
A Igreja é o Corpo de Cristo, cheia de diferentes 
carismas, em que cada membro tem um papel 
único a desempenhar. Todos dependemos uns 
dos outros e todos temos a mesma dignidade no 
seio do Povo santo de Deus. À imagem de Cristo, 
o verdadeiro poder é o serviço. A sinodalidade 
exige que os pastores escutem atentamente o 
rebanho confiado aos seus cuidados, tal como 
requer que os leigos exprimam os seus pontos 
de vista com liberdade e honestidade. Todos se 
escutam uns aos outros por amor, num espírito 
de comunhão e da nossa missão comum. Desta 
forma, o poder do Espírito Santo manifesta-se 
de múltiplas maneiras em todo o Povo de Deus e 
através dele.

Dar origem à esperança
Fazer o que está certo e é verdadeiro não tem por 
finalidade chamar a atenção ou fazer manchetes; 
o objetivo é ser fiel a Deus e servir o seu Povo. 
Somos chamados a ser faróis de esperança, não 
profetas da desgraça.

Ser inclusivo 
“Uma Igreja participativa e corresponsável, 
capaz de valorizar a riqueza da variedade que 
a compõe” (CV 206), abraça todos aqueles que, 
muitas vezes, esquecemos ou ignoramos.

Ouvir todos e cada um 
“Aprendendo uns com os outros, poderemos 
refletir melhor esse poliedro maravilhoso que deve 
ser a Igreja de Jesus Cristo” (CV 207).

Compreender o conceito de uma 
Igreja corresponsável 
Valorizar e envolver o papel e vocação únicos de 
cada membro do Corpo de Cristo, em ordem à 
renovação e à edificação de toda a Igreja (cf. CV 
206-207).

Uma mente aberta 
Evitemos rótulos ideológicos e utilizemos todas as 
metodologias que tenham dado bons resultados 
(cf. CV 205).

Uma compreensão de “caminhar 
juntos”
 Percorrer o caminho que Deus chama a Igreja a 
fazer para o terceiro milénio.

Aproximação através do diálogo 
ecuménico e inter-religioso
Sonhar juntos e caminhar uns com os outros 
através de toda a família humana (cf. CV 172; 235

 Curar o vírus da autossuficiência 

Estamos todos no mesmo barco. Juntos formamos 
o Corpo de Cristo. Pondo de lado a miragem da 
autossuficiência, podemos aprender uns com os 
outros, caminhar juntos e estar uns ao serviço dos 
outros. Podemos construir pontes mais que muros 
que por vezes ameaçam separar-nos: idade, sexo, 
riqueza, capacidade, educação, etc.

Derrotar as ideologias
Devemos evitar o risco de dar mais importância 
às ideias do que à realidade da vida de fé que as 
pessoas vivem em concreto

Os Sínodos são um tempo para sonhar 
e “gastar tempo com o futuro” 

Somos encorajados a criar um processo local 
que inspire as pessoas, sem excluir ninguém, a 
criar uma visão do futuro cheia da alegria do 
Evangelho. As seguintes disposições ajudarão os 
participantes (cf. Christus Vivit)


