Sessão de Formação
Partilha e Dúvidas

Oração inicial
Fazemos silêncio.
Pomo-nos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo (sinal da cruz).

Criamos espaço dentro de nós para a escuta da Palavra de Deus.

À medida que vamos ouvindo a leitura do Evangelho segundo São Lucas,
estamos atentos a alguma palavra ou frase
que tenha força dentro de nós,
que faça eco ao que estamos a viver,
neste momento, em relação ao processo sinodal...

Oração inicial
Leitura do Evangelho segundo S. Lucas (24,13 - 35): Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a
caminho de uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de duas léguas de Jerusalém; e
conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximouse deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho; os seus olhos, porém, estavam impedidos de o
reconhecer. Disse-lhes Ele: «Que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto caminhais?»
Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único forasteiro em
Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias!» Perguntou-lhes Ele: «Que foi?» Responderam-lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o
povo; como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram, para ser condenado à morte e
crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele o que viria redimir Israel, mas, com tudo isto, já lá vai o
terceiro dia desde que se deram estas coisas. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos
deixaram perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não achando o seu corpo, vieram
dizer que lhes apareceram uns anjos, que afirmavam que Ele vivia. Então, alguns dos nossos foram ao
sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas, a Ele, não o viram.»

Oração inicial
Jesus disse-lhes, então: «Ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer em tudo quanto os
profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória?» E,
começando por Moisés e seguindo por todos os Profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, tudo
o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para
diante. Os outros, porém, insistiam com Ele, dizendo: «Fica connosco, pois a noite vai caindo e o dia
já está no ocaso.» Entrou para ficar com eles. E, quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a
bênção e, depois de o partir, entregou-lho. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no; mas
Ele desapareceu da sua presença. Disseram, então, um ao outro: «Não nos ardia o coração, quando
Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» Levantando-se, voltaram imediatamente
para Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os seus companheiros, que lhes disseram:
«Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!» E eles contaram o que lhes tinha acontecido
pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer, ao partir o pão.

Oração inicial

Deixo que a Palavra de Deus que acabei de escutar
ecoe dentro de mim. Repito em silêncio estas frases:

«Que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto caminhais?»
«Pararam entristecidos.»
«Ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer em tudo quanto
os profetas anunciaram! »
«Fica connosco...»
«Entrou para ficar com eles.»
«Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava pelo caminho?»
«E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se
lhes dera a conhecer, ao partir o pão.»
Terminamos, pedindo a Deus que esta noite nos aqueça o coração,
e nos ponha, confiantes e juntos, em caminho.

Recordar… o que é um Sínodo e o que é a Sinodalidade
● A palavra... σύνοδος...

vem das palavras gregas σύν (mais, vários...) + οδος (rua,
caminho). Em latim traduz-se por synodum ou concilium

● Os discípulos de Jesus até eram chamados de homens do Caminho (Jesus como οδος)
«os discípulos do caminho» / a “Via” (At 9,2; 19,9.23; 22,4)

● A sinodalidade indica o modus vivendi et operandi da Igreja, o Povo de Deus, que
manifesta e realiza concretamente o ser comunhão no caminhar juntos, no reunir-se
em assembleia e no participar ativamente de todos os seus membros na sua missão
evangelizadora.

● Pelo batismo, todo o Povo de Deus tem em comum a mesma dignidade e a mesma
vocação, pelo que, todos somos chamados a sermos participantes ativos na vida da
Igreja.

Palavras-chave para o processo sinodal
A comunhão que
partilhamos encontra
as suas raízes mais
profundas no amor e
na unidade da
Trindade.

A Igreja existe para
evangelizar. A nossa
missão é testemunhar o
amor de Deus no meio de
toda a família humana.

COMUNHÃO

Um chamamento ao
envolvimento de todos
os que pertencem ao
Povo de Deus – leigos,
consagrados e
ministros
ordenados…numa
escuta que cria espaço
para ouvirmos juntos
o Espírito Santo.

Questão fundamental deste Sínodo
Como é que "este caminhar juntos" tem
lugar, hoje, a diferentes níveis (desde o
local ao universal), permitindo que a
Igreja anuncie o Evangelho?

E quais os passos que o Espírito nos
convida a dar para crescermos como
Igreja sinodal? (DP 2)

Para iniciar e facilitar a experiência de partilha e escuta são colocados 10 temas
com algumas perguntas que podem estimular o diálogo,

O objetivo não é responder a todas as perguntas, mas escolher as mais
relevantes no contexto local de cada um.

Podem também propor outras perguntas, e nós encorajamos mesmo a fazê-lo.

10 temas
Para ajudar as pessoas a explorar mais plenamente a questão fundamental do
Sínodo, o documento preparatório propõe 10 temas que abordam aspetos
significativos da “sinodalidade vivida".

1| Companheiros de viagem;
2| Escutar;
3| Tomar a palavra;
4| Celebrar;
5| Corresponsáveis na missão;
6| Diálogo na Igreja e na Sociedade;
7| Com as outras confissões cristãs;
8| Autoridade e participação;
9| Discernir e decidir;
10| Formação para a sinodalidade.

https://www.diocesispalencia.org/

Síntese

Síntese - anexo D
O feedback recebido ao longo do processo de escuta deve ser reunido numa “síntese”.
A síntese é um ato de discernimento e deve prestar especial atenção às vozes daqueles que,
muitas vezes, não são ouvidos e integrar aquilo a que poderíamos chamar o “relatório minoritário”.

O feedback não deve sublinhar apenas experiências positivas, mas deve trazer à luz também
experiências desafiantes e negativas, a fim de refletir a realidade do que se escutou.

No feedback, é preciso transmitir algo da experiência do encontro local: atitudes dos
participantes, alegrias e desafios de estarem envolvidos em conjunto no discernimento.

Em termos do processo de consulta:

Quais foram os principais passos dados na diocese?
Quais foram as principais questões colocadas?
O que se fez para envolver o maior número possível de participantes e para chegar às

periferias?
Em números aproximados, qual a percentagem de pessoas na diocese que participou de
uma forma ou de outra?
Houve grupos de pessoas cuja participação foi especialmente digna de nota?
Houve grupos específicos de pessoas que não participavam por alguma razão?

O mais significativo em toda a experiência da consulta:
Quais os pontos altos e os pontos baixos, ou as consolações e desolações?
Que disposições, atitudes, ou sentimentos se pôde notar?
Quais as tensões ou desentendimentos que surgiram do processo de auscultação?
Quais os temas ou questões que deram origem a diversos pontos de vista?
Quais foram os frutos que o Espírito Santo produziu através desta experiência?

Entre o feedback das reuniões locais:
O que foi particularmente significativo, surpreendente ou inesperado?
Que novas perspetivas ou novos horizontes se abriram?
Que histórias particulares ou experiências da vida real foram especialmente comoventes e
porquê?

Quais os pontos de vista que parecem ter forte ressonância?
Que pontos de vista foram menos mencionados mas que são interessantes e dignos de nota?

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?

Imagens de sinodalidade:
Que imagem(ns) cultural(is) articula(m) a nossa experiência de sinodalidade?

−

As sínteses devem ser elaboradas em espírito de oração. As equipas sinodais «devem ler todos os
contributos entregues, num espírito de oração. As próprias reuniões da equipa devem ser sinodais e
de discernimento espiritual, ouvindo a viva voz do Povo de Deus em toda a diocese, sob a orientação
do Espírito Santo» (Vademecum).

−

As sínteses antes de serem enviadas devem ser tornadas públicas, dando a oportunidade de
serem revistas. «Recomenda-se vivamente que a síntese seja tornada pública depois de elaborada,
como pedra de toque para o percurso da diocese ao longo do caminho da sinodalidade»
(Vademecum).

Modelo de síntese
Suporte Físico

Suporte Digital

Recursos

Alguns exemplos…
❏ Site oficial da Secretaria do Sínodo dos Bispos
http://secretariat.synod.va/content/synod/pt.html
❏ Conferência Episcopal Portuguesa
https://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/wp-content/uploads/6-Sinodo_20212023_SugestaoFerramentas.pdf
❏ Vídeo para jovens - O Sínodo 2021-2023
https://www.youtube.com/watch?v=jc_9vKTNtms
❏ Vídeo para jovens - Papa explica porque a “Sinodalidade” é o método
de discernimento na Igreja
https://www.youtube.com/watch?v=W2RPpm4bnNQ&t=7s

Alguns exemplos…
❏ Aprofundar a sinodalidade
Filmes
❏ Catequeses sinodais
1º ao 5º ano
6º ao 10º ano
❏ Materiais da Paróquia de Palhais/Santo António (adaptados da Diocese de
Palencia) https://paroquia.pt/sinodo/
❏ Programa 70X7
https://youtu.be/6LGaQ3_IcHc 17 outubro 2021
https://youtu.be/0uoiHkFUuAc 16 janeiro 2022

Partilha

Paróquia da Charneca de Caparica
•

Formação para coordenadores locais em Palmela (02/12/2021);

•

Reunião com o nosso Pároco Francisco Mendes para planeamento de datas de
formação e identificação dos vários grupos na paróquia. Tivemos duas preocupações
principais: chegar aos que estão perto da Igreja, dentro dos movimentos, e aos que
não pertencem a movimentos, mas que podem frequentar a Eucaristia ou não;

•

Dentro da realidade local da paróquia, criámos 30 grupos de adultos, jovens e crianças
na nossa paróquia a quem sugerimos dinâmicas sinodais personalizadas, feitas por
eles autonomamente ou proporcionados pela equipa coordenadora;

● No que diz respeito aos que estão fora da Igreja, mas são batizados, optámos,
até ao momento, por estas dinâmicas:
- Realização de um inquérito online, aberto a todos os que queiram participar (até à
data tem 25 respostas recebidas);
- Pedimos aos Pioneiros e aos Caminheiros para que cada um fosse ao encontro de 2
ou 3 pessoas batizadas suas conhecidas que estejam afastadas e que possam ouvir as
suas histórias e perceberem o porquê de estar afastado da Igreja (são sensivelmente
70 jovens, poderemos chegar a cerca de mais 210 jovens desta forma);
- Realizámos uma Vigília sinodal no dia 22 de janeiro, aberta a toda a comunidade, na
qual rezámos pelo Sínodo, como dar oportunidade a que todos possam participar e
deixar as suas reflexões sobre a Igreja. Teve cerca de 100 participantes, entre pessoas
presentes e quem assistiu online;

● Trabalho de preparação das questões sinodais para os Grupos
Paroquiais:
1º - Olhámos e refletimos sobre as 10 temáticas sinodais e respetivas
perguntas;

2º - Reformulámos algumas das perguntas, em termos linguísticos, de modo
a serem claras e objetivas para quem lê;
3º - Tendo em conta o público-alvo de cada grupo paroquial e tendo em
mente que todo este trabalho não era um simples questionário com muitas
perguntas, mas uma caminhada conjunta, selecionámos as temáticas e
perguntas que gostaríamos de ver refletidas pelos vários grupos. Deste
modo tentou-se que no conjunto dos movimentos paroquiais todas as
questões sinodais fossem abordadas, tentando escutar todos e chegar a
todos.

● 4º - Procurámos elaborar dinâmicas específicas para cada grupo (criadas por

nós ou recorrendo a materiais que já estão disponíveis online, seja no site do
Sínodo, seja, por exemplo, na diocese espanhola de Palência, que já criou
muito conteúdo e que nós traduzimos e adaptámos), para facilitar o processo e
garantir que os grupos de facto faziam algo dentro do que era esperado por
nós, não deixámos nas mãos deles que criassem algo sem nós;

● 5º - Entregámos a todos esquemas de envio das sínteses de cada grupo, a fim
de facilitar depois a análise, composição e redação da síntese paroquial;

● Fizemos formação presencial para coordenadores dos vários grupos acerca do

sínodo e da dinâmica sinodal na nossa paróquia. Realizámos no total 4
reuniões presenciais e 1 reunião online com um total de cerca de 30
participantes em que apresentámos todas as dinâmicas sinodais previamente
elaboradas por nós, coordenadores locais, com o cuidado de dar a abertura
total para alterações, melhorias de modo a não limitar nada nem ninguém.

● Timings para entrega das Sínteses
- Pedimos a todos os grupos que vão fazer dinâmicas individuais que o fizessem
durante o mês de janeiro e enviassem a sua síntese no início do mês de fevereiro,
com exceção de dois grupos, que, pelas dificuldades inerentes ao processo de
escuta, demorarão mais tempo;
- Durante o mês de Fevereiro, procuraremos ter as dinâmicas proporcionadas
pela equipa coordenadora e receber o resto das sínteses;

- Durante o mês de Março, redigiremos a síntese paroquial que iremos enviar à
diocese.

● Plano de comunicação

- Para além de tudo isto, estamos a dinamizar o FB e Instagram da paróquia
diariamente com conteúdos relacionados com o Sínodo, seja das nossas
atividades, seja de conteúdo do Vaticano.

Paróquia de Palhais/Santo António

Outras Partilhas/Dúvidas

https://diocese-setubal.pt/sinodo/
sinodo@diocese–setubal.pt

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!

Oração do Sínodo

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.

Boa caminhada sinodal

