
 

 

  

 

Assembleia de Avaliação do Sínodo Diocesano 

Amigos: 

Nos próximos dias 18 e 19 de Junho a nossa Igreja de Lisboa vai realizar uma Assembleia de Avaliação do 
Sínodo Diocesano, iniciado em Janeiro de 2014, e celebrado em novembro/dezembro de 2016, numa 
assembleia sinodal, de que saiu a Constituição Sinodal de Lisboa. 

 Depois de quatro anos dedicados à recepção sistemática da Constituição Sinodal de Lisboa, em torno de 
quatro dos seus números, que deram origem a quatro programas pastorais (1) Fazer da Palavra de Deus o 
lugar onde nasce a fé;  2) Viver a Liturgia como lugar de encontro com Deus e a comunidade; 3) Sair com 
Cristo ao encontro de todas as periferias sociais e geográficas; 4) Fazer da Igreja uma rede de relações 
fraternas, na corresponsabilidade comunitária), vamos agora avaliar o caminho percorrido. 

 São 3 os principais objectivos deste processo de avaliação da recepção da Constituição Sinodal de Lisboa: 

1. Celebrar e agradecer o caminho percorrido. 

2. Avaliar a recepção da Constituição Sinodal de Lisboa ao longo dos últimos 4 anos. 

3. Projectar os próximos anos pastorais no sonho missionário de chegar a todos. 

 A metodologia que nos é proposta implica e exige a participação de todos: 

Todos somos chamados a responder individualmente a um inquérito que  será lançado a partir de 27 de 
Abril. 

O prazo limite de resposta é o dia 16 de Maio. 

 É-nos sugerido que cada um se encontre/converse com outros (on line, como convém nas circunstâncias 
actuais) para preparar o preenchimento do inquérito. 

 A dimensão da nossa Comunidade leva-nos a sugerir que nos organizemos em pequenos grupos (uma 
hipótese é que os grupos que habitualmente se reuniam na nossa Comunidade se juntem de novo; outra é a 
reunião em grupos de amigos ou de duas ou três famílias, por exemplo). 

 Há um conjunto de pistas de reflexão que serão fornecidas a todos, em particular aos grupos que se 
formarem, que ajudará depois a responder ao inquérito. 

 Para facilitar a informação e/ou distribuição mais rápida e eficaz de algum material que vai ser colocado à 
disposição de todos, é importante que todos se inscrevam. 

Todos somos chamados a dar o nosso contributo. 

 As inscrições fazem-se no Secretariado Paroquial por e-mail (paroquiafatima.lisboa@gmail.com) ou pelo 
telefone nº  217928300. 

Também se podem inscrever directamente junto do pároco (tel. 964040664 ou peluisalberto@gmail.com ). 

 No dia 25 deste mês, Domingo, o programa 70x7, da RTP 2, passará um Documentário sobre a caminhada 
sinodal que poderá ajudar à reflexão. 

Abraço amigo para todos! 
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