
                                                       

 

                                    

SÍNODO 2021 – 2023 

 

 

A Arquidiocese de Mariana, em comunhão com o Papa Francisco, inicia o processo de 

consulta da fase diocesana do Sínodo sobre a sinodalidade. Recordamos que é importante 

a participação direta de todo o Povo de Deus neste amplo processo de escuta.  

Com o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, o Sínodo 2021 

- 2023 nos permitirá a escuta mútua e nos levará a aperfeiçoar nosso jeito de “caminhar 

juntos” e, consequentemente, melhorará nossa missão na Igreja, o nosso jeito de ser e viver 

a fé. É a primeira vez na história da Igreja que todos nós, leigos e leigas, sacerdotes, 

religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, enfim, todo o Povo de Deus, poderemos 

participar diretamente de um Sínodo. Por isso, somos convidados a responder com 

entusiasmo, sinceridade e responsabilidade ao questionário do Sínodo, sempre atentos à 

escuta da voz do Espírito Santo.  

Para facilitar a participação de todos, a Equipe Arquidiocesana de Animação do Sínodo 

decidiu concentrar o questionário nas duas questões principais do sínodo, oferecendo 

apenas alguns critérios para a partilha fraterna dos mesmos.  

                                                   

                                                  QUESTIONÁRIO 

 

1. Uma igreja Sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. Como 

é que este “caminhar em conjunto” está acontecendo, hoje, na nossa 

Arquidiocese de Mariana? 

2. Que passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso 

“caminhar juntos”?  

 

 

 

 



 

ATENÇÃO: 

• Lembramos que as questões devem ser respondidas num clima orante e fraterno 

(“ouvir a voz do Espírito Santo”) e a partir de partilhas de experiências concretas. 

Não se trata de teorizar sobre as questões.  

• Para ajudar na partilha das experiências, aconselhamos que a reflexão sobre as duas 

questões essenciais seja orientada pelas interrogações abaixo: 

 

1. Que experiências da vossa Igreja particular estas interrogações fundamentais vos 

trazem à mente?  

2.  Reler estas experiências mais profundamente: que alegrias proporcionaram? Que 

dificuldades e obstáculos encontraram? Que feridas fizeram emergir? Que intuições 

suscitaram?  

3. Colher os frutos para compartilhar: onde, nestas experiências, ressoa a voz do 

Espírito? O que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar, as perspectivas de 

mudança, os passos a dar? Onde alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem 

para a nossa Igreja particular?” (Doc. Preparatório, n. 26).  

 

• Ao responder as questões, atentar para dois aspectos: 

a) À vida interna da igreja (relação entre pastores; fiéis entre si; comunidades entre si; 

integração com a vida religiosa e monástica; integração com as associações e 

movimentos laicais; integração com as instituições administradas pela igreja: 

hospitais, escolas; instituições de caridade);  

b) Ao caminhar junto com a família humana: diálogo com os não- crentes, com os que 

professam fé diferente, com os afastados da fé, com instituições sociais, políticas, 

educacionais, com os excluídos e etc. (Doc. Preparatório 28 e 29) 

 

                                Bom trabalho a todos! 

                                                                                 Arquidiocese de Mariana 

 


