Manual Oficial de Auscultação e Discernimento nas Igrejas Locais:
Primeira Fase [Outubro 2021 - Abril 2022]
Diocese de Coimbra
nas Dioceses e Conferências Episcopais
ntes da Assembleia dos Bispos em Sínodo, em Outubro de 2023

Abertura do Sínodo dos Bispos

• Discernimento através da escuta, para deixar que seja o Espírito Santo
a guiar.
• Acessibilidade, a fim de assegurar que o maior número possível de
pessoas pode participar, independentemente da localização, da
língua, da educação, do estatuto socioeconómico, da capacidade/
incapacidade (deficiência) e dos recursos materiais.
• Sensibilidade cultural para celebrar e abraçar a diversidade no seio das
comunidades locais.
• Inclusão, fazendo todos os esforços possíveis para envolver as pessoas
que se sentem excluídas ou marginalizadas.
• Parceria, com base no modelo de uma Igreja corresponsável.
• Respeito pelos direitos, dignidade e opinião de cada participante.
• Síntese precisa que capte verdadeiramente o leque de perspetivas de
crítica e de apreciação de todas as respostas, incluindo opiniões que
são expressas apenas por uma minoria de participantes.
• Transparência, assegurando que os processos de convite, envolvimento,
inclusão e reunião de contributos sejam claros e bem comunicados.
• Justiça, assegurando que a participação no processo de escuta
trata cada pessoa de forma igual, de modo que cada voz possa ser
devidamente ouvida.
Incentivamos as Pessoas de Contacto da Diocese a explorar a riqueza da
experiência vivida da Igreja no seu contexto local. Ao longo da fase diocesana,
é útil ter presente os princípios do Processo Sinodal e a necessidade de
alguma estrutura para a conversa, de modo que esta possa ser sintetizada e
informar eficazmente a redação dos documentos de trabalho (Instrumentum
Laboris). O nosso objetivo é estar atento à forma como o Espírito fala através
do Povo de Deus.
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