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“Caminhar 
juntos”



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

Início solene:

• 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 Instrumentum Laboris, que 

será usado na Assembleia do Sínodo; 

2. Realização do Sínodo em outubro de 2023;

3. Execução nas dioceses de todo o mundo.



Atualização do Vaticano II 

• E vem a ser um dom e uma tarefa: caminhando 

lado a lado, 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.



Responder 
juntos...



Como se realiza hoje o “caminhar 

juntos” que permite à Igreja anunciar 

o Evangelho; e que passos o Espírito 

nos convida a dar para crescer 

como Igreja sinodal?





•O processo sinodal é antes de mais nada um processo

espiritual.

•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.





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.





- 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 

particulares;

- 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
- 16 DE OUTUBRO DAS 15 ÀS 17H

- INSTRUÇÃO ONLINE

- REUNINDO AS LIDERANÇAS EM CADA PARÓQUIA

Missa na Catedral

17 de outubro, às 19h30





16 DE OUTUBRO (REFLEXÃO ONLINE)

DAS 15 ÀS 17H

Participantes:

Padres / Aspirantes ao Diaconato Permanente 

/ CRB / Seminaristas / Coordenações de 

Pastorais e Movimentos Paroquiais / Conselhos 

de Pastorais Paroquiais / Catequistas / 

Ministros Extraordinários...



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

MISSIONÁRIOS 
DO SÍNODO



Sairão 

dois a dois

Identificados 

com 

camisetas



Escuta a nove realidades diferentes:

1. CPP / CPC

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

3. Pessoas afastadas da vida eclesial

4. Pobres das periferias (também 

encarcerados / toxicodependentes / depressivos 

/ portadores de necessidades especiais)



5. Comunidades rurais

6. Outras confissões cristãs

7. Mundo da cultura (ciência / educação / 

política / Meios de Comunicação / Saúde...)

8. Jovens

9. Família

Escuta a nove realidades diferentes:



Não é pesquisa e nem  

se trata de uma 

avaliação do padre 



Depois de realizarem a escuta, os 

missionários farão uma síntese do seu bloco 

e entregam o texto digitalizado na 

secretaria paroquial



Data limite da entrega à Diocese



Encontro Diocesano

26 de março de 2022

para fechamento

da fase diocesana



Síntese diocesana

No máximo 10 páginas de texto


