
Processo sinodal 

Síntese 

 

 

Guia para a elaboração das sínteses 

 

A síntese deve ser composta por duas partes: 

1. Resumindo a maneira como se passou a reunião indicando a experiência sinodal; 

2. Relatando os pontos principais evocados pelos participantes nas respetivas questões. 

 

A síntese: 
  

 é um ato de discernimento; 

 deve apresentar a forma como cada paróquia se organizou (principais passos dados na 

paróquia, questões colocadas, número aproximado de pessoas que participou); 

 deve refletir todos os pontos de vista, mesmo os críticos ou minoritários, que foram 

expressos no encontro sinodal; 

 não deve sublinhar apenas experiências positivas; 

 deve trazer à luz as experiências desafiantes e negativas, a fim de refletir a realidade do 

que se escutou; 

 deve transmitir algo da experiência do encontro local: o que foi particularmente 

significativo, surpreendente ou inesperado, novas perspetivas ou novos horizontesque que 

se abriram, histórias particulares ou experiências da vida real que foram especialmente 

comoventes, pontos de vista que tiveram forte ressonância; 

 No caso de um grupo grande que se tenha dividido em pequenos grupos, a síntese deve ser 

feita juntando e sintetizando o feedback dos pequenos grupos, numa só síntese. 

 

 

O que é que o Espírito Santo inspirou: 

O que Espírito Santo inspirou a comunidade a ver acerca da realidade atual da 

sinodalidade na Igreja local, incluindo as luzes e sombras atuais?  

O que é que os participantes disseram sobre áreas onde a Igreja necessita de cura e 

conversão, na sua vida espiritual, cultura, atitudes, estruturas, práticas pastorais, 

relações e saída missionária? 

 

O Espírito Santo convida: 

Como é que o Espírito Santo está a convidar a Igreja local a crescer em sinodalidade?  

Quais os sonhos, desejos e aspirações para a Igreja, que os participantes referiram?  

Com base no feedback dos participantes, que passos é que a paróquia/diocese se sente 

chamada a dar para se tornar mais sinodal?  

Quais são os próximos passos a dar pela nossa paróquia/diocese no caminho da 

sinodalidade, em comunhão com toda a Igreja? 
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Síntese 

Data do encontro Local do encontro Número de participantes 

 

Breve descrição do grupo 
paróquia, serviços, movimentos, 
…) 

 

 

 

 

 

 

Descrição do processo de recolha de informação [no máximo 1 página, cerca de 3000 carateres 

incluindo espaços]  
(Tendo em conta que podem prevalecer diferentes formas de recolha de dados, importa que na síntese se faça 
referência a: processo de recolha de informação usado, processo de seleção dos elementos envolvidos, modelo 
dos trabalhos, questões colocadas, nível de aceitação/rejeição dos participantes.) 

 

 

 

 

 

Apresentação dos resultados [no máximo 3 páginas, cerca de 9000 carateres incluindo espaços]  

(Os resultados devem ser a compilação de um conjunto de dados, os quais devem incidir nos seguintes pontos: 
descrever o envolvimento e recetividade dos participantes, os temas mais debatidos, os assuntos que criaram 
maior tensão ou discordância entre os participantes e os assuntos que deram origem a diversos pontos de vista, 
aspetos positivos ou negativos mais relevantes, pontos de vista que merecem maior destaque.) 

 

 

 

 

 
Visão da Igreja atual e propostas de mudança [no máximo 1 página, cerca de 3000 carateres incluindo 

espaços]  
(Importa neste ponto fazer referência a: descrição da visão atual da Igreja dos participantes, na qual se deve 
incluir a perspetiva das diferentes realidades de vivência, áreas em que a Igreja necessita de conversão e quais 
as propostas de mudança que merecem destaque, tanto a nível paroquial, diocesano como na Igreja em geral 
(vida espiritual, cultural, estruturas, práticas, relações com a sociedade e vida missionária.) 

 

 

 

 

 

 


