
 

 

 

 

Sínodo 2021-2023 

“Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação, Missão” 

 

Em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, e a Igreja no mundo inteiro, a Diocese de Sete 

Lagoas participa, com amor e zelo, do Sínodo 2021-2023, cujo tema é: “Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, 

Participação, Missão”. Para bem vivenciarmos este tempo sinodal essas três palavras, Comunhão, 

Participação e Missão, são como que norteadoras, que nos chamam a olhar para o nosso jeito de ser Igreja 

hoje e nos propor a caminhar todos juntos. Três verbos-atitudes são fundamentais para que possamos trilhar 

este caminho juntos: Encontrar, Escutar e Discernir. Um processo sinodal integral só será realizado de 

forma autêntica se estivermos abertos ao encontro com o outro para escutá-lo e, numa dinâmica de 

discernimento, formos capazes de acolhê-lo entre nós. Para este tempo é preciso também evitar alguns riscos 

que prejudicam a caminhada juntos: o Formalismo, que pode nos levar a transformar o Sínodo apenas em 

um evento de fachada e que alimenta as relações verticalizadas entre clérigos, religiosos e leigos; o 

Intelectualismos, que não nos permite descer para o chão de nossa realidade e ver os reais problemas que 

nossa Igreja e a sociedade de hoje enfrentam, fazendo-nos viver apenas no mundo das ideias e/ou ideologias; 

e, por fim, o risco do Imobilismo, que transforma nosso caminhar juntos em uma triste pastoral da 

manutenção. 

Na fase diocesana do Sínodo para a Sinodalidade, que estamos vivendo agora, queremos escutar a 

todos os homens e mulheres de boa vontade. Nosso desejo é que todos possam, livremente, contribuir com 

seu modo de ver o caminho que a Igreja trilhou até aqui e em quê podemos melhorar nosso caminhar juntos. 

Para que cada pessoa possa contribuir neste tempo de Escuta, propomos num primeiro momento duas 

perguntas fundamentais deste Sínodo, que, como luzeiros, vêm iluminar nossas mentes e nossos corações 

para que possamos responde ao questionário que se segue. 

Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”. 

 

Como esta “jornada juntos” está acontecendo hoje em nossa Igreja local? 

Que passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescer em nosso “caminhar juntos”? 

 



ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA A FASE PAROQUIAL DO SÍNODO  

 

1. Como acompanhantes no caminho: 

 Em nossa comunidade de fé, somos capazes de acolher a todos os irmãos e irmãs que chegam até nós 

com o desejo de caminhar conosco? 

 Por algum motivo, deixamos alguém de fora dessa caminhada? 

 Em nossa paróquia existe alguma Pastoral da Caridade que busca ajudar os mais pobres e 

vulneráveis? 

 

2. A prática da Escuta: 

 Nossa paróquia é capaz de escutar a opinião de todos quantos desejam caminhar juntos? 

 Leigos e leigas sentem-se à vontade para contribuir com aquilo que pensam, com seu ponto de vista? 

 Todos têm espaço em nossa comunidade, sobretudo os mais pobres e marginalizados? 

 

3. A falar com discernimento: 

 Olhando para a nossa sociedade, somos capazes de participar corajosamente, de dar nossa opinião? 

De que modo nossa comunidade de fé se relaciona com as mídias sociais? 

 Qual a relação se estabelece entre Igreja e fieis que assumem cargos públicos ou políticos? 

 Os leigos de nossas comunidade são preparados, dignamente, para exercer profeticamente funções 

publicas em nossa sociedade? 

 

4. A vivência do Celebrar: 

 A Palavra e a Eucaristia ocupam o lugar central na vida de nossa comunidade paroquial e na nossa 

vida pessoal, como cristãos? 

 As liturgias de nossa comunidade são preparadas com zelo e celebradas com dignidade e amor? 

 A vida litúrgica e os diversos ministérios e serviços são bem preparados e vivenciados em nossa 

paróquia? 

 Que espaço damos à Palavra de Deus em nossa comunidade de fé? 

 Temos o costume de celebrar a Leitura Orante da Palavra de Deus? 

 É possível afirmar que todos os que professam e vivem a fé em nossa paróquia são, de fato, 

discípulos missionários de Jesus Cristo? 

 Os fies têm consciência da dignidade batismal? 

 O que falta para que possam experimentar tal dignidade? 

 

5. A co-responsabilidade: 

 Encontramos em nossa paróquia uma relação de co-responsabilidade com outras paróquias e 

comunidades? 



 Como é a vivência da devolução, da partilha do dízimo em nossa comunidade de fé? 

 

6. Diálogo na Igreja e na Sociedade: 

 Há um diálogo saudável e co-responsável entre as diversas pastorais e diferentes movimentos em 

nossa comunidade? 

 Como se dá esse diálogo, sobretudo quando as posições são diversas? 

 

7. Vivência do Ecumenismo e Diálogo interreligioso: 

 Como é nossa relação com as diferentes comunidades cristãs que se encontram a nossa volta? 

 E com as religiões não-cristãs e com os que não crêem? 

 

8. Autoridade e participação: 

 De que modo promovemos, entre as crianças e os jovens de nossa comunidade, a vivência autêntica 

da vocação e de que modo os estimulamos para atuarem nas diversas pastorais da Igreja? 

 Rezamos e atuamos em prol de novas vocações sacerdotais, religiosas e leigas para a Igreja? 

 Como é vivido o serviço de coordenação em nossa comunidade de fé? 

 Como vemos o serviço e a missão do padre? 

 Como cristãos, membros da comunidade de fé, participamos ativamente na vida da nossa paróquia 

ou deixamos para que o padre faça tudo sozinho? 

 Como funcionam o CPP (Conselho Pastoral Paroquial) e o CAP (Conselho Administrativo 

Paroquial)? 

 

9. Discernimento e decisão: 

 Enquanto comunidade paroquial, vivemos a sinodalidade? 

 Tomamos decisões em conjunto, que envolvem o CPP e o CAP? 

 Em quê ainda precisamos melhorar para que isso aconteça? 

 Como deve ser a Igreja Católica nos dias de hoje na Sociedade em que vivemos? 

 

10. Formar-nos na sinodalidade: 

 De que modo estamos planejando o exercício permanente de sinodalidade eclesial em nossa 

paróquia, com espaços abertos para o encontro, para a escuta e o discernimento? 


