
 

 

 

 

 

 

O DESAFIO DO PAPA FRANCISCO AO SONHAR COM UMA NOVA IGREJA/O QUE DEUS 

ESPERA DA IGREJA DO 3º MILÉNIO? 

 

0- REVER AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS 

a. Que experiências concretas da minha comunidade recordo como sinodalidade vivida, 

caminho feito, com os outros em conjunto?   

b. Assinalo um aspeto que me gerou alegria nessa experiência e um em que 

experimentei dificuldades e obstáculos. 

 

1- ESCUTAR E DIALOGAR 

Perguntamo-nos: Como vivemos na Igreja esta escuta? Sentimo-nos convidados a falar 

com coragem em liberdade, verdade e caridade? 

 a. Sinto-me escutado na Igreja, na paróquia, na minha comunidade? Que vozes passam 

mais despercebidas, ignoradas ou silenciadas? Há possibilidades, espaço, estruturas, 

dinâmicas que facilitam e promovem o “tomar a palavra”, ou seja, expressar-me, opinar 

e fazer propostas? 

b. O que necessito de cuidar como pessoa, como crente, como Igreja e comunidade para 

que consiga escutar quem me rodeia? (tenta ser concreto e não fujas para 

generalidades). Como devo proceder para promover a comunicação aberta, 

respeitadora, livre e construtiva na minha paróquia? 

 

2- CELEBRAR A FÉ E A VIDA 

Perguntamo-nos: as celebrações litúrgicas inspiram e guiam a nossa vida e missão 

pessoal e comunitária, promovem a participação de todos os fiéis, há espaço para os 

ministérios laicais como leitores, acólitos, a linguagem é concreta e próxima aos nossos 

tempos, do contexto que vivemos em cada semana. 

a. Partilho o que é para mim a celebração litúrgica e como participo nela. Ajuda-me a 

viver a fé durante a semana? O que devia mudar nas celebrações? 

b. Como posso melhorar a minha participação ativa, o que acho que deve mudar na 

linguagem e os símbolos da celebração?  

 



3- PARTICIPAR E DIVIDIR RESPONSABILIDADES 

Perguntamo-nos: a Igreja é um espaço participativo e corresponsável? 

a. Como acompanho, na minha comunidade, os leigos que trabalham com os mais 

pobres? Sinto-me comprometido com essa causa? 

b. Como deve a minha paróquia (e a Igreja) atuar no sentido de um maior compromisso 

social?  

 

4- DIALOGAR NA IGREJA E COM A SOCIEDADE 

Perguntamo-nos: a nossa experiência de comunicação em igreja chega aos outros com 

facilidade? Fazemo-nos compreender? 

a. Entendo que a Igreja se encontra próxima e está em diálogo com os interesses da 

sociedade e com as preocupações atuais? Que experiência de diálogo partilhado temos 

com as outras crenças religiosas? 

b. Quais os aspetos mais importantes do nosso mundo atual em que a Igreja deveria 

estar mais próxima? Que propostas de comunicação e diálogo deveria a Igreja acautelar 

mais? Quais as questões que requerem uma maior necessidade de acolhimento e 

escuta?   

Em estilo sinodal, sintetizamos com a ajuda e discernimento do ES… 

 

5- DISCERNIR E DECIDIR 

Perguntamo-nos: Como tomamos as nossas decisões vitais, que critérios nos ajudam ao 

discernimento, quem acompanha estes processos na nossa Igreja. 

 a. Promovemos a transparência e a responsabilidade? Discernimos e tomamos as 

decisões em conjunto? Que experiências de análise e reflexão de procura conjunta e 

discernimento conheço e vivi na Igreja?  

b. Que espaço, âmbito e atitudes são necessários para favorecer este discernimento 

pessoal e comunitário na nossa Igreja? Como promover a participação nas decisões 

dentro da nossa comunidade cristã?  

 

Enviar as suas respostas para: 

sinodo.tomasaquino@gmail.com 

 

Para saber mais 

https://www.patriarcado-lisboa.pt/ 

https://www.synod.va/ 
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