


Por uma Igreja Sinodal: 



Oração de invocação ao 
Espírito Santo pelo 
Sínodo 2021-2023



Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo:

estamos todos reunidos no vosso nome.

Vinde a nós,

assisti-nos,

descei aos nossos corações.

Ensinai-nos o que devemos fazer,

mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos.

Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores,

que a ignorância nos desvie do caminho,

nem as simpatias humanas nos torne parciais,

para que sejamos um em Vós

e nunca nos separemos da verdade.

Nós Vo-lo pedimos

a Vós que, sempre e em toda a parte,

agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos.

Amém.



“A sinodalidade é o 
modo de ser Igreja hoje, 

segundo a vontade de 
Deus, numa dinâmica de 

escuta e discernimento 
do Espírito Santo".

(Papa Francisco)



> O que é 
a sinodalidade?

A Comissão Teológica Internacional (CTI)

descreve assim a sinodalidade: “Sínodo” é

uma palavra antiga e veneranda na Tradição

da Igreja, cujo significado recorda os

conteúdos mais profundos da Revelação.

[…] Indica o caminho que os membros do

Povo de Deus percorrem juntos.



> Qual é o objetivo
deste Sínodo? 

O objetivo deste Processo Sinodal é

proporcionar uma oportunidade para

todo o Povo de Deus discernir em

conjunto como progredir no caminho

para ser uma Igreja mais sinodal.



Três chaves indispensáveis

no coração de uma Igreja Sinodal



Comunhão:

Imagem da Trindade 
que ilumina o caminho  



Participação:

O Processo Sinodal 
deve ser simples, 
acessível e acolhedor 
para todos. 



Missão:

O Processo Sinodal tem 
dimensão profundamente 

Missionária. 

(A Igreja em Saída)





> Encontrar 

formas mais 
eficazes para 

conseguir a mais ampla 
participação possível.



> A escuta de Deus 

através da escuta 
recíproca, 

inspirada pela Palavra de 
Deus.



> Dar feedback 
Após as reuniões, para 
responder as questões 

propostas aos membros da 
equipe organizadora.



> Sugestões de 
organização de uma 
reunião de consulta 

sinodal:

• Incentivar pessoas, grupos, 
pastorais, movimentos a participarem 

no Processo Sinodal através da sua 
igreja local.

• As reuniões de consulta sinodal 
devem ser organizadas de forma a 
promover uma experiência sinodal 

mais frutuosa no contexto local.

•  Contribuições individuais e 
experiências comunitárias.

• Envolver várias paróquias

• Questões de reflexão devem ser 
relevantes e breves.



> O Papa Francisco 
caracteriza os dois objetivos 

interrelacionados deste 
processo de escuta: 

“Escuta de Deus até ouvir com Ele o 
grito do povo; escuta do povo, até 

respirar nele a vontade a que Deus nos 
chama”.



https://diocesedepauloafonso.com.br/sinodo2023/



