


Explicação do logo do Sínodo
        Uma grande árvore majestosa, cheia de sabedoria e luz, atinge o céu.
Sinal de profunda vitalidade e esperança exprime a cruz de Cristo. Traz a
Eucaristia, que brilha como o sol. Os ramos horizontais se abrem como
mãos ou asas e sugerem, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. 
      O povo de Deus não é estático: está em movimento, em referência
direta à etimologia da palavra sínodo, que significa "caminhar junto". As
pessoas estão unidas pela mesma dinâmica e respiram da Árvore da Vida,
a partir da qual iniciam sua jornada. 
     Essas 15 silhuetas resumem toda a nossa humanidade em sua di-
versidade de situações de vida, gerações e origens. Este aspecto é
reforçado pela multiplicidade de cores vivas que são, elas próprias, sinais
de alegria. Não há hierarquia entre essas pessoas que estão todas no
mesmo nível.



     Na cerimônia para comemorar o 50º aniversário da instituição do
Sínodo dos Bispos, em outubro 2015, o Papa Francisco declarou que "o
mundo em que vivemos, e que somos chamados a amar e servir, mesmo
com suas contradições, demandas que a Igreja fortalece a cooperação em
todas as áreas de sua missão". O Papa Francisco deixou isso claro quando
fez um convite direto a todo o Povo de Deus contribuir para os esforços
da Igreja pela cura: "cada um dos batizados deve sentir-se envolvido na
mudança eclesial e social de que tanto necessitamos". Em abril de 2021, o
Papa Francisco deu início ao caminho sinodal de todo o Povo de Deus, a
começar em outubro de 2021 em cada Diocese e culminando, em outubro
de 2023, na Assembleia do Sínodo dos Bispos, em Roma. Este material
foi editado tendo como base o Documento Preparatório do Sínodo e o
Vademecum.

A convocação do Sínodo



      Ao convocar este Sínodo, o Papa Francisco convida toda a Igreja a
refletir sobre um tema que é decisivo para sua vida e missão. Na esteira
da renovação da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II, este caminho
comum é, ao mesmo tempo, um dom e uma tarefa. 
        "Sínodo" é uma palavra antiga e venerável na Tradição da Igreja, cu-
jo significado indica o caminho que o Povo de Deus percorre. A sino-
dalidade deve ser expressa no modo de vida e de trabalho ordinário da
Igreja. Permite, por sua vez, que todo o Povo de Deus caminhe junto,
ouvindo o Espírito Santo e a Palavra de Deus, para participar na missão
da Igreja na comunhão que Cristo estabelece entre nós. Em última
análise, caminhar juntos é a forma mais eficaz de manifestar e colocar em
prática a natureza da Igreja como Povo de Deus peregrino e missionário.

A palavra Sínodo



       A Igreja reconhece que a sinodalidade é parte integrante de sua pró-
pria natureza. Ser uma Igreja sinodal encontra expressão em concílios
ecumênicos, sínodos de bispos, sínodos diocesanos e conselhos
diocesanos e paroquiais. Existem muitas maneiras pelas quais
experimentamos formas de "sinodalidade" já em toda a Igreja. No
entanto, ser uma Igreja sinodal não se limita a essas instituições
existentes. Com efeito, a sinodalidade não é tanto um acontecimento ou
um "slogan", mas um estilo e um modo de ser pelo qual a Igreja vive a
sua missão no mundo. A missão da Igreja exige que todo o Povo de Deus
caminhe junto, com cada membro desempenhando o seu papel crucial,
unidos uns aos outros. Uma Igreja sinodal caminha em comunhão para
cumprir uma missão comum por meio da participação de cada um de
seus membros.

Ser uma Igreja sinodal



      O tema do Sínodo é "Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Partici-
pação e Missão". As três dimensões do tema são comunhão, participação
e missão. Essas três dimensões estão profundamente relacionadas. Elas
são os pilares vitais de uma Igreja Sinodal. Não há hierarquia entre elas.
Ao invés, cada uma enriquece e orienta as outras duas. Existe uma
relação dinâmica entre as três que deve ser articulada com as três em
mente.
     O objetivo do atual Sínodo é ouvir, como Povo de Deus, o que o
Espírito Santo diz à Igreja. Fazemo-lo ouvindo juntos a Palavra de Deus na
Escritura e a Tradição viva da Igreja, e, depois, ouvindo uns aos outros, e,
especialmente, aos marginalizados, discernindo os sinais dos tempos. Com
efeito, todo o processo sinodal visa promover uma experiência viva de
discernimento, participação e corresponsabilidade.

Tema e objetivo do Sínodo



     O processo sinodal é um processo espiritual. Não é um exercício
mecânico de coleta de dados ou uma série de reuniões e debates. A escuta
sinodal tem em vista o discernimento. Requer que aprendamos e nos
exercitemos na arte do discernimento pessoal e comunitário. Escutamo-
nos uns aos outros, a nossa tradição de fé e os sinais dos tempos, de modo
a discernir o que Deus está a dizer a todos nós. Este tipo de discernimento
não é apenas um exercício único; em última análise, é um modo de vida,
fundamentado em Cristo, seguindo a orientação do Espírito Santo,
vivendo para a maior glória de Deus. Se escutar é o método do processo
sinodal e discernir é o objetivo, então, a participação é o caminho.
Fomentar a participação leva-nos a envolver outros que têm opiniões
diferentes das nossas. O diálogo implica encontrar-se com opiniões
diferentes. 

Processo sinodal



Ser sinodal requer tempo para a partilha.
A humildade de escutar deve corresponder à coragem de falar. 
O diálogo conduz-nos à novidade. 
Abertura à conversão e à mudança. 
Os Sínodos são um exercício eclesial de discernimento. 
Somos sinais de uma Igreja que escuta e caminha.
Deixar para trás preconceitos e estereótipos. 
Vencer o flagelo do clericalismo.
Curar o vírus da autossuficiência.
Derrotar as ideologias e dar origem à esperança. 
Os Sínodos são um tempo para sonhar e “gastar tempo com o futuro”.
As novas disposições: perspectiva inovadora; ação inclusiva; mente aberta;
escuta de todos e de cada um; compreensão de “caminhar juntos”; ser uma
Igreja corresponsável; abertura ao diálogo ecumênico e inter-religioso.

Atitudes para o processo Sinodal



A tentação de querermos ser o guia de nós mesmos em vez de nos
deixarmos guiar por Deus. 
A tentação de nos concentrarmos em nós mesmos e nas nossas
preocupações imediatas. 
A tentação de ver apenas problemas. 
A tentação de nos concentrarmos apenas nas estruturas. 
A tentação de um olhar que não ultrapassa os limites visíveis da
Igreja. 
A tentação de perder de vista os objetivos do processo Sinodal. 
A tentação do conflito e da divisão. 
A tentação de tratar o Sínodo como uma espécie de parlamento. 
A tentação de escutar apenas aqueles que já estão envolvidos nas
atividades da Igreja. 

Atitudes para evitar armadilhas



      A fase diocesana do Sínodo é a primeira fase do processo sinodal.
Essa fase lança as bases para todas as outras fases seguintes. Mais do que
simplesmente responder a um questionário, a fase diocesana destina-se a
oferecer ao maior número possível de pessoas uma verdadeira
experiência sinodal de se escutarem umas às outras e de caminharem em
conjunto, guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, que ilumina e
vivifica este “caminhar juntos” das Igrejas, é o mesmo que atua na missão
de Jesus, prometido aos Apóstolos e às gerações de discípulos que
ouvirem a Palavra de Deus e que a puserem em prática. Em
conformidade com a promessa do Senhor, o Espírito não se limita a
confirmar a continuidade do Evangelho de Jesus, mas iluminará as
profundidades sempre novas da sua Revelação e inspirará as decisões
necessárias o caminho da Igreja (cf. Jo 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 12-15).

Fase diocesana do Sínodo



    Deus nos conduz no caminho comum da conversão através da
experiência que fazemos uns com os outros. Deus chega até nós através
dos outros e chega aos outros através de nós, muitas vezes de maneira
surpreendente. Para que isto aconteça, é necessário fazer esforços
significativos para envolver significativamente o maior número possível
de pessoas. Esta é a primeira responsabilidade das pessoas de contato da
Diocese, designadas para orientar e animar a fase diocesana do processo
sinodal. Neste sentido, a fase diocesana deve começar por encontrar as
formas mais eficazes de conseguir a mais ampla participação possível.
Devemos chegar pessoalmente às periferias, às pessoas que abandonaram
a Igreja, que raramente ou nunca praticam a sua fé, que estão em situação
de pobreza ou de marginalização, aos refugiados, aos excluídos, às
pessoas que não têm voz, etc.

O Sínodo requer conversão e dedicação



     Este Sínodo coloca a seguinte questão fundamental:  uma Igreja si-
nodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. Como é que
este “caminho em conjunto” está acontecendo na nossa Igreja local?
Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no
nosso “caminhar juntos”? 
        Ao responder a esta pergunta, somos convidados a: − recordar as nos-
sas experiências: que experiências da nossa Igreja particular a interrogação
fundamental nos traz à mente? − reler estas experiências mais
profundamente: Que alegrias proporcionaram? Que dificuldades e
obstáculos encontraram? Que feridas fizeram emergir? Que intuições
suscitaram? − colher os frutos para compartilhar: Nestas experiências,
onde 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?

Pergunta da fase diocesana



Cronograma diocesano

09 e 10.out.2021 
 

Abertura do
Sínodo em Roma,

com o Papa Francisco

17.out.2021 
 

15h - Missa de abertura
no Santuário de

Caravaggio

21 e 27.out.2021 
 

20h - Formações online
para a equipe diocesana

do Sínodo

nov.2021 
 

Discussão nas áreas e
regiões de Pastoral e

com a sociedade

25.mar.2022 
 

Entrega da síntese da
fase diocesana da

discussão à CNBB

04.dez.2021 
 

Conselho
Diocesano de Pastoral

sobre o Sínodo



         Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo:
estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós,

assisti-nos, descei aos nossos corações. 
 

Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho
a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja

lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do
caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para
que sejamos um em Vós e nunca nos separemos da Verdade. 

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

 
Amém.

Oração do Sínodo



Aponte a câmera do seu celular para os QR Codes abaixo e acesse o
Documento Preparatório, o Vademecum e questionário preparado

para a participação da nossa Diocese neste caminho do Sínodo 2023.

Participe desta bela construção

Acesse o
Documento

Preparatório
 

Acesse o
Vademecum do

Sínodo

Acesse o
questionário
Diocesano



DIOCESE DE CAXIAS DO SUL


