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Lobo | Dornelas | Eirol | Eixo | Esgueira | Espinhel | Fermelã | Fermentelos | Fonte de Angeão | Frossos | Gafanha da Boa-Hora | 
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1.	PROCESSO	SINODAL	A	NÍVEL	PAROQUIAL
A caminhada sinodal a nıv́el paroquial já está em andamento em muitas paróquias da nossa diocese. Para operar o 

princıṕio de sinodalidade, a paróquia deve, além da sua vida quotidiana normal, empenhar-se em re�letir o espıŕito de 

comunhão, utilizando os mecanismos que lhe são próprios, especialmente os Conselhos Pastorais. Os Conselhos 

Pastorais Paroquiais são espaços privilegiados para o exercıćio da corresponsabilidade e, por isso mesmo, grupo 

privilegiado para “praticar” a sinodalidade. A participação dos leigos é um requisito fundamental para que tudo não 

gire apenas à volta do padre e haja uma verdadeira comunhão e participação,

Nesta fase é muito importante que em cada paróquia:

a) Haja uma pequena equipa (dependendo da dimensão da paróquia) que, em articulação com o pároco, anime a 

vida dos grupos que estejam a formar-se ou que já existam. Esta equipa poderá pedir ajuda à equipa diocesana 

do sıńodo através de email sıńodo@diocese-aveiro.pt.  

b) Haja a preocupação em divulgar esta fase da caminhada sinodal, dentro e fora da comunidade paroquial.

c) Por cada grupo constituıd́o haja um animador e um secretário para que o processo de consulta seja mais e�icaz.

d) As perguntas para ajudar e orientar a re�lexão de cada grupo estão disponıv́eis em 2 modelos: as perguntas 

todas, tal como estão no Documento Preparatório de no Vademecum, a que chamamos “Guião de Trabalho 1”. 

Há um outro esquema com perguntas simpli�icadas a que chamamos “Guião de Trabalho 2”. Os dois estarão 

disponıv́eis no site da diocese. 

e) A dinâmica de cada sessão pode �icar ao critério de cada grupo. Há um guião para orientar as sessões de 

re�lexão, com sugestões de oração, leitura bıb́lica. E�  apenas indicativo, mas ajuda a não esquecer que a 

sinodalidade na Igreja tem uma dimensão espiritual essencial.

f) O trabalho a desenvolver pelos grupos paroquiais deve ser organizado de modo a que as sıńteses de cada grupo 

sejam enviadas para a equipa diocesana até ao dia 31 de março de 2022. 

g) E�  muito importante que todos os grupos enviem as suas sıńteses para sıńodo@diocese-aveiro.pt.  

h) Cada paróquia poderá fazer uma reunião pré-sinodal paroquial para elaborar uma sıńtese com os contributos 

dos seus grupos. Esta sıńtese paroquial será apresentada na reunião pré-sinodal arciprestal. As datas das 

reuniões paroquiais e arciprestais devem estar coordenadas.

2.	PROCESSO	SINODAL	A	NÍVEL	ARCIPRESTAL
Um dos desa�ios do programa pastoral 2021-2022 recorda o “Arciprestado como estrutura de referência para 

promover a sinodalidade, de modo a promover a cultura do encontro e da partilha.”. Por isso o êxito desta fase da 

caminhada sinodal passa pela articulação e entreajuda a nıv́el arciprestal; uma das linhas de ação do mesmo programa 

indica que até ao Natal se deve criar ou renovar a equipa arciprestal de pastoral.

A alteração do calendário da fase de consulta da caminhada sinodal também se re�lete no calendário arciprestal.



Nesta fase é muito importante que em cada arciprestado:

a) A equipa pastoral procure ajudar cada paróquia no lançamento da dinâmica sinodal;

b) Haja a preocupação por divulgar o processo sinodal por todos os meios ao seu alcance, para dentro e para fora 

do espaço da Igreja;

c) Calendarizar a reunião pré-sinodal arciprestal, na qual cada paróquia apresentará a sua sıńtese dos temas 

re�letidos no vários grupos. Esta reunião a nıv́el arciprestal deve realizar-se de modo a que no dia 8 de maio de 

2022, dia da reunião pré-sinodal diocesana, cada arciprestado possa apresentar a sua sıńtese.

3.	PROCESSO	SINODAL	A	NÍVEL	DIOCESANO
O processo sinodal a nıv́el diocesano é uma oportunidade para “experimentar formas participativas de exercer a 

responsabilidade no anúncio do Evangelho e no compromisso para construir um mundo mais belo e mais habitável; 

examinar como são vividos na Igreja a responsabilidade e o poder, e as estruturas mediante as quais são geridos, 

destacando e procurando converter preconceitos e práticas distorcidas que não estão enraizadas no Evangelho”, diz o 

Documento Preparatório no nº 2.

Nesta fase é muito importante:

a) Implementar, monitorizar e orientar o processo de consulta sinodal. Depois da realização dos encontros 

arciprestais, a equipa diocesana vai agora contactar, preferencialmente por email, todos os leigos delegados 

paroquiais e os membros das equipas arciprestais de pastoral, manifestando a disponibilidade para ajudar no 

que for necessário e possıv́el.

b) Criar e partilhar os diversos materiais disponıv́eis, por email e disponibilizados através do site da diocese:

I. - Guião de Trabalho 1 (Guião O�icial)

II. - Guião de Trabalho 2 (perguntas simpli�icadas para os 10 temas)

III. - Guião para orientar a re�lexão e meditação em cada reunião

IV. - Guião online e via QRcode em cartaz (5 temas) orientado para um público menos integrado na dinâmica 

eclesial.

V. - Guião para jovens online e via QRcode em cartaz; e em suporte papel para reuniões com jovens e aulas de 

EMRC.

c) Promover a reunião Diocesana Pré-Sinodal, a realizar no dia 8 de maio, com a apresentação da sıńtese de cada 

arciprestado.

d) Preparar e apresentar a sıńtese diocesana e enviá-la até 31 de maio de 2022 para a Conferência Episcopal. A 

sıńtese diocesana é feita a partir do contributo dos grupos que enviaram as suas sıńteses até 31 de março de 

2022, completada com as sıńteses arciprestais apresentadas na reunião pré-sinodal diocesana no dia 8 de 

maio de 2022.

Sonhemos juntos este caminho como nos recorda o lema do nosso programa pastoral 2021-2022. Como nos 

recordava o senhor bispo na introdução ao programa pastoral, “a sinodalidade, como dimensão constitutiva 

da Igreja, oferece-nos a possibilidade de compreendermos a vida da Igreja como um “caminhar juntos”, onde 

todos temos o nosso lugar e ninguém pode ser excluıd́o. (…) E�  urgente aprender a fazer este caminho e fazer 

dele critério de ação e de vida. (…) E�  tempo de reformar as nossas comunidades”. A Sinodalidade deve ser o 

critério maior em todos estes processos que estamos a implementar.

Sonhemos	juntos	o	caminho!

A Equipa Diocesana do Sıńodo
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