
 

 

 

 

Avaliação Recepção Sínodo Diocesano 

28 de Abril 2021 

Amigos: 

Bom dia! 

O caminho sinodal iniciado pela Diocese de Lisboa em 2014, na recepção da Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, conheceu três fases essenciais: o caminho de preparação, a Assembleia Sinodal e a receção da 

Constituição Sinodal de Lisboa. Chegamos, agora, ao momento de fazer memória deste percurso, 

agradecendo o que recebemos de Deus e discernindo a forma como correspondemos a todos estes dons.  

A Comissão do Sínodo Diocesano Lisboa 2016 publicou, online, o questionário de avaliação que vai procurar 

“verificar em que medida as nossas comunidades cristãs viveram e puseram em prática a Constituição 

Sinodal de Lisboa”. 

O questionário é de preenchimento individual. 

Mas seria bom que aproveitássemos este contributo que nos é pedido para reflectir com outros sobre este 

processo. 

As respostas devem ser dadas até dia 16 de maio. 

O questionário está disponível em http://bit.ly/QuestionarioCSL 

Os resultados destes questionários servirão de base à reflexão proposta à Assembleia de Avaliação, que 

decorrerá a 18 e 19 de junho de 2021. 

O questionário consta de cinco partes, uma de caráter introdutório; as restantes, referentes a cada um dos 

âmbitos trabalhados ao longo de cada um dos anos, bem como ao objetivo transversal (Palavra de Deus, 

Liturgia, Caridade e Edificação Comunitária). 

Para apoiar este processo avaliativo, o Departamento da Comunicação do Patriarcado e a Agência Ecclesia 

produziram um documentário sobre o percurso percorrido pela diocese de Lisboa nos últimos anos, desde 

o anúncio da realização do Sínodo Diocesano, em 2014, até ao presente. 

É uma boa síntese que ajuda a recordar os momentos mais marcantes de todo o caminho percorrido de 

2014 até hoje e que, certamente, enquadrará melhor as nossas próprias vivências. 

O documentário está disponível em https://youtu.be/739gfITo7ao  

Se algum de vocês quiser partilhar a sua reflexão sobre este assunto, pode sempre escrever um pequeno 

texto que depois publicaremos no Eco de Fátima... 

Agradeço desde já o vosso empenho nesta resposta que nos é solicitada pela diocese. 

Abraço amigo 
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