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SUGESTÃO DE QUESTÕES SIMPLIFICADAS PARA  

CONSULTA SINODAL NAS COMUNIDADES E NAS PARÓQUIAS 

 

 

Após o Concílio Vaticano 2º, que se realizou em Roma entre 1962 e 1965 

com representantes dos Bispos do mundo inteiro, o Papa Paulo 6º instituiu o 

“Sínodo dos Bispos” para manter vivo o espírito colegial vivido por eles. Por 

isso, o Sínodo é expressão de uma Igreja que caminha unida para ler a realidade 

com os olhos da fé e com o coração de Deus.  

A pandemia despertou a consciência de que a comunidade mundial viaja no 

mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordou-nos de que ninguém 

se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos. 

A trágica condição que os refugiados vivem em todas as regiões do mundo 

testemunha quão elevadas e vigorosas ainda são as barreiras que dividem a única 

família humana. 

Os abusos de poder, econômico, de consciência, sexual por parte de 

membros da Igreja causam feridas profundas e o perdão pedido nunca será 

suficiente. 

Todos os sofrimentos suportados pela família humana e pelo Povo de Deus 

são um “tempo de graça” que provoca a Igreja a buscar um caminho para a vida 

cristã e eclesial no caminhar juntos.  

Neste contexto, a sinodalidade representa a via mestra para a Igreja – que 

deve sonhar um futuro diferente para si e suas instituições, a altura da missão 

recebida. (Trechos do Documento Preparatório do Sínodo, nn.4-9).   

 

 

1.Quais as pessoas e grupos que caminham conosco na nossa Comunidade (na 

nossa Paróquia)? E quem mais deveria caminhar conosco, que estão ficando 

excluídos?  

 

2. Os leigos, as mulheres e os jovens participam plenamente da nossa Comunidade 

(da nossa Paróquia) – exercendo ministérios e serviços e participando ativamente 

das decisões pastorais? 

 

3. Os organismos sinodais (conselhos comunitário e paroquial) que existem na 

nossa Comunidade (na nossa Paróquia) funcionam bem? O que precisa ser 

melhorado? 



 

4. Iluminados pela ação do Espírito Santo, que alegrias esta consulta sinodal nos 

proporciona? Que passos novos, este mesmo Espírito, nos convida a dar para 

caminharmos juntos na missão?  

 

 

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

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

católicos) em nossa ação evangelizadora?  

 

6. 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:  

 

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

caminhada eclesial diocesana?  
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