
CRONOGRMA DIOCESANO – 16º SÍNODO DOS BISPOS – 2023 

 

 

 

1.Logomarca e sua explicação / Oração (Folder).  

 

2. Tema: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão!” 

O Papa Francisco convida a Igreja inteira a interrogar-se sobre um tema decisivo 

para a sua vida e sua missão. A sinodalidade constitui um dom e uma tarefa. A 

Igreja poderá aprender quais são os processos que a podem ajudar a viver a 

comunhão, a realizar a participação e a abrir-se à missão. O nosso “caminhar 

juntos” é o que mais implementa e manifesta a natureza da Igreja como Povo de 

Deus peregrino e missionário. (Documento preparatório, n.1).  

 

3. A questão fundamental: “Como se realiza hoje, a diferentes níveis (do local 

ao universal) aquele “caminhar juntos” que permite à Igreja anunciar o 

Evangelho, em conformidade com a missão que lhe foi confiada; e que passos o 

Espírito nos convida a dar para crescer como Igreja sinodal?” (Documento 

preparatório, n.2).  

 

4. Fases  

Diocesana: 17 de outubro de 2021 a 25 de março de 2022 

Continental: setembro de 2022 a março de 2023 

Universal: outubro de 2023 

 

5. Abertura do Sínodo: 09 e 10/10 em Roma e 17/10 nas Dioceses.  

17/10 – 10h00 – Catedral: Missa com Dom Sergio, Pe. Guabiraba e Pe. Valdir.  

As paróquias da região pastoral de Araçatuba enviam um representante.  

Sugere-se o coordenador do conselho paroquial de pastoral.  

16 e 17/10: Nas Paróquias e suas Comunidades / Capelas, em todas as missas e 

celebrações da Palavra, fazer a Abertura do Sínodo (mesmo roteiro da missa com 

o Bispo) e se distribuirá a todos os fiéis o folder enviado pela Diocese. Incentivar 

a todos a rezarem pelo Sínodo. O banner do Sínodo pode entrar em procissão.  

 

6. Equipe paroquial sinodal: Cada paróquia deverá constituir uma equipe   

responsável pelo processo de consulta. É muito importante o papel de quem vai 

coordenar as consultas nas comunidades e na paróquia; bem como daquele que vai 

sintetizar as respostas, procurando ser o mais fiel possível ao processo de escuta.  

 

7. Cronograma  

Consulta Comunitária: 17 de outubro a 15 de novembro.   

Consulta Paroquial: 16 de novembro a 30 de novembro. 

Consulta Regional: 1º de dezembro a 10 de dezembro.  

Pastorais-Movimentos-Serviços: até 10 de dezembro.  

Consulta ao Clero: 23 de novembro / CDP: 04 de dezembro.  

 

 



8. Sujeitos da consulta   

 

8.1 – Consultas Comunitárias: Reunirá o conselho da comunidade, outros 

membros que atuam nela ou que apenas participam das missas e celebrações da 

Palavra. Nesta consulta escolhe-se até três representantes, que não participem do 

CPP, para a consulta paroquial.   

 

8.2 – Consultas Paroquiais: O pároco e seus auxiliares, o CPP, pessoas indicadas 

pelas comunidades e seminaristas que façam estágio pastoral. Nesta consulta 

escolhe-se dois representantes para a consulta regional, que não participem do 

CRP. 

 

8.3 – Consultas Regionais: O clero da região pastoral, os seminaristas que façam 

estágio pastoral na região, o CRP, os conselheiros diocesanos (titulares e 

suplentes) das paróquias da região e os dois representantes escolhidos de cada 

paróquia.  

 

8.4 – Consulta Diocesana: A nível diocesano, as pastorais-movimentos-serviços 

coordenados por seus assessores, o clero e o conselho diocesano de pastoral. Além 

das comunidades religiosas e do curso de teologia para leigos. 

 

9. Questões das consultas (anexo)   

 

10. Conteúdo da consulta (Oração – Reflexão – Discernimento)   

As consultas comunitárias levantarão as primeiras respostas às questões propostas 

sobre a sinodalidade. Nas consultas seguintes se aprofundará a síntese comunitária, 

acrescentando-se novos elementos pertinentes.  

 

11. Formação “on line”: 23.outubro (sábado) – 15h00 às 16h30 – Pe. Jeferson. 

Para: CDP, as equipes paroquiais sinodais, um agente das pastorais-movimentos-

serviços que não participe do CDP, dois representantes das comunidades 

religiosas.    

 

12. Textos para orientar na formação e na consulta  

12.a – Documento Preparatório  

12.b – Vademécum ou Guia Metodológico  

12.c – Discurso do Papa Francisco por ocasião do 50º Aniversário da instituição 

do Sínodo dos Bispos, 17.10.2015. 

12.d – A sinodalidade na vida e na missão da Igreja, Comissão Teológica 

Internacional, publicado em 2018.  

12.e – Site do Sínodo do Vaticano: www.synod.va 

12.f – Vídeo completo de motivação da CNBB pedir ao Pe. Valdir.  

 

13. Para esclarecimentos e contato: Pe. Valdir Silvestre  

(18) 99656-3015 (watzap) / 3622-4476 / valdir.ata7@gmail.com  

 

 

http://www.synod.va/


 

 

 


