
 

 

 

 

 

 

Estamos a viver o Sínodo que começou em 2021 e terminará em Outubro de 2023. 

Cada grupo Paroquial, ou outros grupos que se queiram formar para o efeito, deve reunir para reflectir 

sinodalmente na questão(ões) que nos é proposta. Cada pessoa deve participar numa só reunião, devendo, 

caso pertença a vários grupos, escolher o grupo que entender. Deve-se ter atenção aos seguintes passos: 

1. Caracterização do grupo: 

Algum ministério ou serviço que una todos? ________________________________________________ 

Reúnem habitualmente por outros motivos pastorais?    Sim              Não  

Quantos elementos presentes?_______ Quantos com menos de 30 anos? _______ Quantos com mais 

de 70 anos?______ Quantos elementos masculinos? _______ E quantos femininos?________ 

Alguma observação especial? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Etapas da reunião 

2.1. Oração pelo Sínodo 

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo! 
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome! 
Só a Vós temos por Guia: 
vinde a nós, ficai connosco, 
e dignai-vos habitar em nossos corações. 

Ensinai-nos o rumo a seguir 
e como caminhar juntos até à meta. 

Nós somos débeis e pecadores: 
não permitais que sejamos causadores da desordem; 
que a ignorância não nos desvie do caminho, 
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. 
Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna, 
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. 

Nós vo-lo pedimos 
a Vós, que agis sempre em toda a parte, 
em comunhão com o Pai e o Filho, 
pelos séculos dos séculos. Ámen. 

 
Atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560-636),tem sido tradicionalmente utilizada nos concílios e nos sínodos 
durante séculos. A versão que se segue foi especificamente concebida para o caminho sinodal da Igreja de 2021 
a 2023.  



2.2. Visualização do vídeo sobre Charles de Foucault. A reunião não é sobre o vídeo. Escolhemos 

este personagem da vida da igreja porque vai ser canonizado a 15 de maio em Roma e pode 

servir de motivação para desejarmos a igreja de amanhã. 

 

2.3. Questão a reflectir. O sínodo propõe uma questão a nível mundial para os grupos reflectirem: 

Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”: como é que este “caminhar 
juntos” se realiza hoje na nossa Igreja, na nossa paróquia? Que passos o Espírito nos convida a dar 
para crescermos no nosso “caminhar juntos”?  

Para ajudar a responder podemos seguir as seguintes questões:  

1.perguntarem-se que experiências de Igreja a interrogação fundamental lhes traz 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 nos 
pede? Quais são os pontos a confirmar, as perspetivas de mudança, os passos a dar? Onde 
alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa Igreja?  

2.4. Deixar algum tempo para reflexão pessoal. 

2.5. Trabalho em grupos (nunca mais de 15 pessoas; se necessário, fazer vários grupos): Eleger um 

relator que depois entregue um sumário das reflecções por escrito e seja portador do mesmo no 

plenário. 

2.6. Partilha em plenário 

2.7. Oração Final: Oração do Abandono: 

Meu Pai, 
Eu me abandono a Ti, 
Faz de mim o que quiseres. 
O que fizeres de mim, Eu Te agradeço. 
Estou pronto para tudo, aceito tudo. 
Desde que a Tua vontade se faça em mim e em tudo o que Tu criastes, 
nada mais quero, meu Deus. 
 
Nas Tuas mãos entrego a minha vida. 
Eu Ta dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, 
Porque Te amo e é para mim uma necessidade de amor dar-me, 
Entregar-me nas Tuas mãos sem medida 
Com uma confiança infinita porque Tu és... 
Meu Pai! 

 
Obrigado a todos pela reflexão e partilha. Será feito um documento único aprovado no Plenário do Conselho Pastoral 
Paroquial que será enviado à Comissão Diocesana; que seguirá para a Comissão Nacional e, depois, para o Secretariado 
Geral do Sínodo dos Bispos em Roma. Todas as participações são bem-vindas e podem ser enviadas para 

sinodosaopedrodacova@gmail.com 


