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Sínodo 2023 
Por uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação e missão 
14 de Novembro 2021 

 
A assembleia geral do Sínodo dos Bispos será precedida por um processo 
inédito de consulta, com assembleias diocesanas e continentais. 
Porque a Igreja só é verdadeiramente Igreja se for “uma casa onde há 
lugar para todos”! (Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” do Papa 
Francisco) 

Temas de reflexão 
1. Acompanhantes no caminho. [21/NOV] Na nossa Igreja local, quem 
são aqueles que “caminham juntos”? Que grupos ou indivíduos são 
deixados à margem? 
2. Escutar. [5/DEZ] Escutar é o primeiro passo, mas precisa de uma mente 
e de um coração abertos, sem preconceitos. Como é que Deus nos fala 
através de vozes que por vezes ignoramos? 
3. Falar. [19/DEZ]  
Todos são convidados a falar com coragem, em liberdade, verdade e 
caridade. O que facilita ou dificulta que se fale no nosso grupo eclesial, na 
nossa paróquia, diocese e na sociedade? 
4. Celebração. [2/JAN] Como é que a oração e as celebrações litúrgicas 

inspiram e guiam realmente a nossa comunidade?  
5. Partilhar a responsabilidade pela nossa missão comum [16/JAN] 
Uma vez que somos todos discípulos missionários, como é que cada 

batizado é chamado a participar na missão da Igreja? 
6. Diálogo na Igreja e na sociedade [Data a definir] 
Até que ponto as diferentes pessoas da nossa comunidade se reúnem para 
o diálogo em Igreja e no envolvimento local? 

7. Ecumenismo [Data a definir] Que relações tem a nossa comunidade 
eclesial com membros de outras tradições e confissões cristãs? 

8. Autoridade e participação [Data a definir] Uma Igreja sinodal é uma 
Igreja participativa e corresponsável.  Como pomos em prática o trabalho 

de equipa e a  corresponsabilidade? 
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9. Discernimento e decisão [Data a definir] 
Num estilo sinodal tomamos decisões através do que o Espírito Santo está 
a dizer-nos através de toda a nossa comunidade. Que métodos e processos 

utilizamos na tomada de decisões? Que podemos mais fazer e como? 
10. Formar-nos na sinodalidade [Data a definir] 
Como é que a nossa comunidade eclesial forma pessoas mais capazes de 

“caminharem juntas”, de se ouvirem umas às outras, de participarem na 
missão e de se empenharem no diálogo? Que mais iniciativas desenvolver? 

Oração Sinodal 
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. 
 Contacto para pertencer e para partilha dos grupos de reflexão: 

sinodo.paroquiafatima@gmail.com  
 
A partilha pode também ser feita em papel  
entregue na secretaria da paroquia. 


