
CÚRIA DIOCESANA DE ARAÇATUBA 

Caixa Postal 71 - CEP 16010-972 - Araçatuba – SP 

 

 

QUESTÕES PARA A CONSULTA SINODAL NAS COMUNIDADES  

 

1.A questão fundamental que orienta esta consulta do Povo de Deus, é a seguinte: 

“Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”: como é 

que este “caminhar juntos” se realiza hoje na nossa Diocese? Que passos o 

Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?” 

Que experiências, alegrias, dificuldades, feridas, intuições a pergunta fundamental  

suscita em nós? Como ressoa a voz do Espírito? Que passos dar? Que caminhos se 

abrem para a nossa Diocese?   

2. Na Igreja e na sociedade, estamos no mesmo caminho, lado a lado. Na nossa 

Diocese, quem são aqueles que “caminham juntos”? Que pessoas ou grupos são 

deixados à margem deste “caminhar juntos”?   

3. A escuta é o primeiro passo, mas  requer que a mente e o coração estejam 

abertos, sem preconceitos. Com quem está a nossa Diocese em dívida de escuta? 

Como são ouvidos os leigos, de modo particular as mulheres e os jovens? Que 

espaços ocupam a voz dos pobres e excluídos? 

4. “Caminhar juntos” só é possível se nos basearmos na escuta comunitária da 

Palavra e na celebração da Eucaristia. De que forma a oração e a celebração 

litúrgica inspiram e orientam efetivamente o nosso “caminhar juntos”?  Como 

promovemos os ministérios e serviços dos leigos em nossa Diocese? 

5. A sinodalidade está a serviço da missão da Igreja, na qual todos os seus 

membros são chamados a participar. Dado que somos todos discípulos 

missionários, de que maneira cada um dos batizados é convocado para ser 

protagonista da missão?  

6. Como é que a comunidade apoia os seus membros comprometidos num serviço 

na sociedade (na responsabilidade social e política, na investigação científica e no 

ensino, na promoção da justiça social, na salvaguarda dos direitos humanos e no 

cuidado da casa comum, etc)?  



7. Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável. Como se 

identificam os objetivos a perseguir, o caminho para os alcançar e os passos a dar? 

Como se exerce a autoridade no seio da nossa Diocese? Com que procedimentos 

e com que métodos discernimos em conjunto e tomamos decisões?  Como 

funcionam os organismos de sinodalidade (conselhos comunitários, paroquiais, 

regionais e diocesano) na nossa Diocese?  

8. A espiritualidade do “caminhar juntos” é chamada a tornar-se princípio 

educativo para a formação da pessoa humana e do cristão, das famílias e das 

comunidades. Como podemos alimentar este espírito sinodal (do escutar, do falar 

e do discernir com liberdade, verdade e caridade) em nossa Diocese,  que o Sínodo 

está propondo para a Igreja do mundo inteiro?  

 

Para consulta sinodal nas Paróquias, acrescentar as questões que segue:  

9. Como se dá a relação com o sistema dos meios de comunicação social (não só 

católicos) em nossa ação evangelizadora?  

10. Que relacionamento mantemos com os irmãos e irmãs de outras confissões 

cristãs? Que frutos colhemos deste “caminhar juntos”? Quais são as dificuldades? 

 

Para consulta sinodal nas Regiões Pastorais, acrescentar a questão que segue:  

11. O que a nossa região pastoral propõe para fortalecer o espírito sinodal em nossa 

caminhada eclesial diocesana?  
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