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O que é um Sínodo? 
 

A palavra sínodo significa: caminho feito em 

conjunto.  

O Sínodo dos Bispos é uma instituição permanente, 

instituída pelo Papa Paulo VI em 1965, em 

consequência do II Concílio do Vaticano. Esta 

reunião que acontece por iniciativa do Papa, permite 

uma mais ampla e efetiva participação dos bispos no 

governo e condução da Igreja universal. 

Em 2018 o Papa Francisco renovou profundamente 

o Sínodo dos Bispos, e volta a fazê-lo novamente ao 

convidar todos os fiéis a participarem no Sínodo 

que se vai realizar em 2023. 

A realização do Sínodo acontece em três fases: 

 a fase preparatória, ou diocesana, em que 

se consulta a Igreja sobre um tema 

proposto pelo Papa.  

 a fase celebrativa em que Bispos se reúnem 

em Assembleia em Roma com o Papa, em 

Outubro 2023.  

 a fase de atuação em que as conclusões 

saídas da Assembleia dos Bispos e 

confirmadas pelo Papa são recebidas e 

efetivadas na vida da Igreja.  

O que se pretende? 
 

Este Sínodo espera promover e desenvolver a 

prática e a experiência de ser sinodal durante o 

processo e depois dele, progredindo em conjunto. 
 

«O Sínodo é um caminho de discernimento 

espiritual, de discernimento eclesial, que se faz na 

adoração, na oração, em contacto com a Palavra de 

Deus […]. A Palavra abre-nos ao discernimento 

e ilumina-o».  
 

(Papa Francisco, Homilia, 10/10/2021) 
 

A fase diocesana 
 

Cada paróquia deve promover reuniões para 

reflexão e partilha a respeito de perguntas que são 

propostas.  

A questão fundamental colocada pelo Papa 

Francisco é: 

«Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, 

“caminha em conjunto”. Como é que este “caminho 

em conjunto” está a acontecer hoje na vossa Igreja 

local? Que passos é que o Espírito nos convida a dar 

para crescermos no nosso “caminhar juntos”?». 

 

Sites de interesse: 

Todos somos convidados 
 

 

Encontros paroquiais sinodais de diálogo e partilha:  

 20 de Fevereiro – Igreja Paroquial – 15h 

 6 de Março – Capela Bairro Caramão – 15h 

 20 de Março – Igreja Paroquial – 15h 

 

Temas para diálogo, reflexão e oração: 

 20/02 – Escutar – é o 1º passo mas precisa 

de mente e coração abertos, sem preconceitos. O 

que facilita ou inibe a nossa escuta? Como ouvimos 

os outros? Como é que Deus nos fala através dos que 

ignoramos? Quais são os nossos limites na 

capacidade de escuta? 
 

 6/03 – Celebração – só “caminhamos 

juntos” se tivermos como base a escuta da Palavra e 

a celebração Eucarística. Como é que a oração e a 

Eucaristia inspiram e guiam a nossa vida paroquial? 

Como promovemos a participação ativa de todos os 

fiéis? Como é que a Palavra e a Eucaristia inspiram 

as nossas decisões mais importantes? 
 

 20/03 – Sinodalidade – implica estar 

recetivo à mudança, formação e aprendizagem 

permanente. Como é que na nossa paróquia 

“caminhamos em conjunto”? Como é que formamos 

pessoas para se ouvirem umas às outras e 

dialogarem 
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«Também nós, que iniciamos este caminho, somos 

chamados a tornar-nos peritos na arte do encontro; 

peritos, não na organização de eventos ou na 

proposta duma reflexão teórica sobre os problemas, 

mas, antes de mais nada, na reserva dum tempo 

para encontrar o Senhor e favorecer o encontro 

entre nós: um tempo para dar espaço à oração, à 

adoração – uma oração que tanto transcuramos: 

adorar, dar espaço à adoração –, àquilo que o 

Espírito quer dizer à Igreja; para fixar-se no rosto e 

na palavra do outro, encontrar-nos face a face, 

deixar-se tocar pelas perguntas das irmãs e dos 

irmãos, ajudar-nos a fim de que a diversidade de 

carismas, vocações e ministérios nos enriqueça. 

Como sabemos, cada encontro exige abertura, 

coragem, disponibilidade para se deixar interpelar 

pelo rosto e a história do outro» 

 

 

 

Homilia, 10/10/2021 

 

 

 

 

 

Oração pelo Sínodo 
 
 

Adsumus Sancte Spiritus 
 

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. 

 

 

 

 

Nenhum de nós pode ser cristão 

só por si, mas sim com os 

outros e para os outros” 

 

D. Manuel Clemente 

Carta ‘Rumo ao Sínodo dos Bispos de 2023”. 

                     

 

 

Diz sim ao convite do Papa Francisco! 

Vem, participa, …. e trás um amigo 

também! 


