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Processo de participação sinodal 
 

Contextualização 

O Santo Padre convocou-nos para o Sínodo que decorre “Para uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”. Aponta uma “modalidade inédita” para a 
vivência deste grande acontecimento eclesial, com uma primeira fase vivida em 
trabalho de escuta em cada diocese e depois um outro momento alargado ao 
âmbito continental, antes da reunião sinodal. 

O objetivo é a “escuta real do Povo de Deus” para que seja possível “garantir a 
participação de todos no processo sinodal”. 

Porque o pulsar duma Igreja que caminha em conjunto se faz também de escuta, 
nada melhor do que escutar, e escutar todos. O processo de participação e o 
método que é indicado remetem-nos para uma ideia de movimento, o que implica 
gente em contacto, debate e reflexão.  

Tendo por base os temas sobre os quais o Santo Padre quer ouvir a Igreja, o 
Secretariado da Coordenação Pastoral propõe este roteiro, com o intuito de 
facilitar a participação, desejando que seja o mais alargada possível. 

 

Destinatários 

O processo sinodal que nos é proposto supõe uma participação alargada. Para 
além dos grupos já existentes nas nossas comunidades (conselhos pastorais, 
catequistas, ministros…), outros se poderão constituir especificamente para esta 
participação. Não obstante, pede-se concretamente a participação dos seguintes: 

- Conselho Pastoral Diocesano 
- Conselho Presbiteral 
- Secretariados Diocesanos e outros organismos  
- Conselhos Pastorais de Unidade Pastoral  
- Outras Igrejas cristãs que existam na Diocese 
- Pessoas que correm o risco de ser excluídos (deficientes, refugiados, 
migrantes, idosos, pessoas que vivem na pobreza, católicos não 
praticantes…), com envolvimento das instituições ou serviços que 
trabalham diretamente com estas populações  
- Pessoas que queiram participar individualmente [preenchimento online 
ou enviando diretamente para o SDCP] 

 

Preparação prévia das reuniões 

Previamente, sugere-se: 

1. Que se convoque o grupo que vai participar na reflexão sinodal especificamente 
para este efeito. 



2. Que se façam duas reuniões (dependendo da metodologia, poderão ser mais):  a 
primeira para aproximação ao tema da sinodalidade e aos objetivos pretendidos 
com o Sínodo; a segunda para responder às perguntas que são colocadas à Igreja. 

3. Que as respostas sigam o esquema proposto, em 10 temas. Para mais fácil 
construção do texto final, cada resposta não pode ultrapassar os 1000 carateres. 

4. Que cada grupo envie o seu contributo (síntese do grupo) para 
vigario.pastoral@steotonio.pt,  até ao próximo dia 25 de março. 

 


