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onlineObjetivo 

do Sínodo

 O objetivo deste
 Processo Sinodal não
 é proporcionar uma 
experiência temporária 
ou única de sinodalidade, 
mas proporcionar uma 
oportunidade para todo o Povo de
Deus discernir em conjunto como
progredir no caminho para ser uma
Igreja mais sinodal a longo prazo.
Portanto quer: escutar, como todo o
Povo de Deus, o que o Espírito Santo
está dizendo à Igreja. Fazemo-lo
escutando juntos a Palavra de Deus na
Sagrada Escritura e na Tradição viva
da Igreja e, depois, escutando-nos uns
aos outros e especialmente aos que
estão à margem, discernindo os sinais
dos tempos. Assim, o sínodo
(caminhar junto) oferece a
oportunidade a todos os fiéis de serem
ouvidos, consultados e participantes na
construção de uma Igreja Povo de
Deus.
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Oração pelo Sínodo
Espírito Santo!  Eis-nos aqui ,  diante de
Vós,  reunidos em vosso Nome.  Nosso
defensor,  vinde,  f icai  conosco;  tomai posse
do nosso coração.  Mostrai-nos o dest ino,
caminhai  conosco,  conservando-nos em
comunhão.  Ai  de nós,  pecadores,  se
cairmos na confusão!  Não o permitais .
I luminai  a  nossa ignorância,  l ibertai-nos
da parcial idade.  Senhor que dais  a  vida,
em Vós,  uma unidade,  convosco,  a  verdade
e a just iça;  em marcha até  à  vida sem
ocaso:  nós vos suplicamos.  Vós que soprais
onde e  como desejais ,  a  todos uma
possibi l idade de passar,  com Jesus,  ao Pai:
nós vos adoramos,  agora e  sempre.  Amém. 

CONSULTA POPULAR: Por uma
Igreja Sinodal: comunhão,

participação e missão
 

1.Na sua opinião, a nossa Igreja (comunidade,
paróquia ou Diocese) está sabendo acolher a
participação de todos? Quem são os que
caminham juntos? E os que estão distantes?
Como podemos ir ao encontro deles?

2.Como você avalia a qualidade do “ouvir” na
comunidade: ouvir com atenção, com respeito,
e sem preconceito seja os membros
participantes (mulheres, jovens, crianças,
negros, idosos, pessoas com necessidades
especiais...) ou os membros distantes? 

3.Há algum medo, impedimento ou obstáculo
para que os membros da comunidade
expressem sua opinião na comunidade? Quem
fala em nome da comunidade e como são
escolhidos?

4.As celebrações comunitárias são bem
preparadas? São inspiradoras para a vida? Elas
inspiram as tomadas de decisões na
comunidade? Há espaço para a participação dos
diferentes ministérios laicais na comunidade?

5.A comunidade é suficientemente participativa
na realização de suas responsabilidades dentro
e fora da comunidade (na sociedade)? A
comunidade apoia os seus membros que
participam da vida na sociedade (envolvimento
social, político, educação, moradia, direitos
humanos, proteção ao meio ambiente...)?

6.Há diálogo construtivo na comunidade e
entre comunidades, e da comunidade com a
sociedade?

7. Há relações de amizade e diálogo com outras
Igrejas? Quais os frutos? Quais os desafios?

8.Como o serviço da autoridade é exercido na
comunidade? Como funcionam os conselhos
(comunitário e paroquial) em termos de uma
equipe em função do bem da
comunidade/paróquia e sociedade? Como
podemos promover uma atitude de “caminhar
juntos” na comunidade?

9.Quais os caminhos que se utilizam para chegar a
uma “tomada de decisões” na comunidade? Como
podemos crescer no ouvir a comunidade e o
Espírito Santo para o processo de decisões
comunitárias?

10.Uma atitude Sinodal é o acolhimento de
mudanças, formação e aprendizagem constantes.
Sua comunidade tem essa atitude Sinodal? 

11.Quais são as alegrias (pontos mais marcantes)
que animam a nossa Igreja (comunidade, paróquia
ou diocese)? Ao mesmo tempo, quais são as
dificuldades ou os obstáculos (pontos menos
marcantes) que precisamos corrigir e melhorar?

12.O que você sugere para que a nossa Igreja
(comunidade, paróquia ou diocese) possa ser mais
acolhedora e aberta aos tempos atuais?

SINODO é um dom e uma tarefa: caminhando lado
a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho

percorrido, com o que for experimentando, a Igreja
poderá aprender quais são os processos que a
podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a

participação e a abrir-se à missão. Com efeito, o
nosso “caminhar juntos” é o que mais implementa e
manifesta a natureza da Igreja como Povo de Deus

peregrino e missionário.
Para “caminhar juntos”, é necessário que nos

deixemos educar pelo Espírito para uma
mentalidade verdadeiramente sinodal, entrando

com coragem e liberdade de coração num processo
de conversão, sem o qual não será possível aquela

“reforma perene da qual ela [a Igreja], como
instituição humana e terrena, necessita

perpetuamente” (UR, n. 6; cf. EG, n. 26).

Envie-nos a sua resposta até dia 30 de abril
 Através do contato (69) 9. 9984-9594;

  ou e-mail:
sinodo.diojipa@gmail.com; ou

ou Através do link
https://forms.gle/XYE8gmy5wfJJZN6v6

(QR CODE, ao verso)


