
FORMAÇÃO DIOCESANA SINODAL

23 DE OUTUBRO DE 2021 





Sínodo 2021-2023: 

Por uma Igreja sinodal: 

comunhão, 

participação

e missão



Sínodo é uma

palavra grega “syn-

hodos” - cujo

significado é “fazer

juntos o caminho” 

ou “caminhar

juntos”.



FASE NAS DIOCESES
outubro de 2021 – março de 2022 

FASE CONTINENTAL  
setembro de 2022 – março de 2023 

FASE DA IGREJA UNIVERSAL 
outubro  de 2023



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.



CRONOGRAMA NA DIOCESE DE ARAÇATUBA
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   

Consulta ao Conselho Diocesano de                            

Pastoral: 04 de dezembro



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.



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?”



10 NÚCLEOS TEMÁTICOS A 

APROFUNDAR 
 O Vaticano propôs 10 núcleos temáticos para iluminar 

o processo de consulta sobre a sinodalidade no mundo 
inteiro. 

 Nossa Diocese propôs um questionário maior com oito 
questões, mas enviou também a todas as Paróquias e 
as Pastorais-Movimentos-Serviços outros dois 
questionários simplificados.  

 Enviamos ainda sugestão para a Oração Inicial nas 
reuniões de consulta.    



PASTORAIS – MOVIMENTOS – SERVIÇOS 

 As Pastorais-Movimentos-Serviços devem marcar com seus
assessores diocesanos uma única reunião de consulta sinodal
a nível diocesano, até 10 de dezembro. Preferencialmente,
num momento em que não prejudique a participação dos seus
agentes nas reuniões de consulta nas suas Comunidades e
Paróquias.

 Esta reunião de consulta das Pastorais-Movimentos-Serviços
pode utilizar o mesmo roteiro das reuniões de consulta nas
Comunidades e Paróquias, inclusive as mesmas questões – se
for consenso entre o assessor e a coordenação daquela
pastoral-movimento-serviço.


