
Metodologia do Sínodo nas Paróquias

. Fundamentos do caminho sinodal.

. Por que “metodologia do sínodo”?

. Quais os “passos” que daremos na paróquia?

. Como daremos estes “passos”?

. Roteiro dos encontros paroquiais.

. Levantamento paroquial.
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Fundamentos do caminho sinodal ...

. Propósitos do Sínodo Arquidiocesano:
1. Consciência teológica - pastoral da Igreja

que somos!
Uma Igreja “Discípula e Missionária”!
Uma Igreja “em – saída”!

2. Superação de uma “pastoral de conservação”
para uma “pastoral toda ela missionária”!

3. Sínodo: momento de:
ESCUTAR, VER, PERGUNTAR, DISCERNIR,
AVALIAR NOSSA REALIDADE ECLESIAL!



4. Sínodo: momento de ...
. Mística e Espiritualidade ...

Daí o propósito de que nossa pastoral 
não seja desprovida da mística do Evangelho!

. Avivar a fé pessoal e comunitária.

. Sair da zona de conforto.

. Esclarecer as dúvidas que temos sobre
a Missão da Igreja em todas as dimensões.

. Conversão de mentalidade.

. Estar atentos ao que o Espírito Santo nos diz,
pois Ele é “quem pergunta” e 
nos mostra o caminho!



Por que “metodologia do Sínodo”?

. A palavra “método” (do grego):
Significa “via que nos leva a um objetivo”

“passos a serem dados para atingir
o objetivo que queremos”!

. Nada devemos realizar com pressa ou fazer por
fazer. Cada “passo” é preparado, experimentado,
vivido, celebrado e registrado.

. Igreja e Sínodo são sinônimos, assim nos ensina
São João Crisóstomo.

. E o caminho sinodal é o caminho que Deus espera 
de nós!



Quais os passos que daremos na paróquia?

. Comissão Paroquial para o Sínodo:
Dinamismo, Formação teológica – Pastoral,
suas responsabilidades eclesiais.

. Formação de agentes para o Sínodo na Paróquia.

. Realização dos encontros do roteiro do Sínodo.

. Realização do Levantamento Paroquial.

. Realização da Assembleia paroquial.

. Envolvimento das pastorais.

. Momentos de encontros e celebrações.



Sobre o roteiro dos encontros paroquiais ...
. Estrutura:

Tema
Acolhida da Palavra de Deus
Ressonância da Palavra
Momento de Reflexão
Partilha e contribuição do grupo para o Sínodo
Gesto concreto

. Importante:

. Formar e prepara os animadores dos grupos.



. Textos da Sagrada Escritura de cada encontro:
1º encontro: At 2, 42-47
2º encontro: Mt 7, 24-26
3º encontro: 1 Pd 1, 3-4.13-16
4º encontro: 1 Cor 12,31:13,1-8.13
5º encontro: Lc 24, 13-35
6º encontro: At 1, 3-5;8-9
7º encontro: Mt 5, 1-12ª

. Textos da Igreja:
Evangelii Gaudium – Papa Francisco
Doc. De Aparecida
Paróquia torna-te o que tu és – D. Odilo



. Atenção para a “partilha e contribuição
do grupo para o Sínodo”!

As respostas do grupo devem ser anotadas
e partilhadas com a Comissão Paroquial.

Sugere-se que isto se faça em grupo,
para que tudo seja bem encaminhado
e utilizado na Assembleia Paroquial.
Este passo é muito importante para o Sínodo!

Que o Espírito Santo nos ilumine!


