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CRONOGRAMA DO DIA DA FORMAÇÃO
8:30 AM - Chegada e café da manhã leve
9 AM - Boas-vindas e Introdução
9:15 AM - Oração de Abertura
9:30 AM - Sessão 1 - Por que a Igreja existe?
11 AM - Pausa
11:10 AM - Sessão 2 - Fase Participativa do Sínodo Paroquial
12:30 PM - Almoço
1:15 PM - Sessão 3 - Como cumprir a Missão
2:45 PM - Pausa
2:55 PM - Sessão 4 - Prática de Escuta
3:40 PM - Discurso de encerramento e transição para a Missa
4 PM - Missa na Igreja de São Patrício
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Viajando Juntos é um processo de quatro anos no
Diocese de Fall River lançada pelo Bispo da Cunha
carta pastoral com o mesmo nome
O processo estabelece três prioridades de missão para a
Diocese, incorporando projetos globais e nacionais da Igreja

PRIORIDADES
Testemunha
Convite

Vida
Sacramental

Caminhos
Vocacionais

LINHA DO TEMPO
OCT 2021

APR 2022

JUN 2022

JUN 2023

2024

Começa a
fase
diocesana do
Sínodo do
Vaticano

Fim da fase
diocesana do
Sínodo do
Vaticano

Começa a Fase
Diocesana do
Reavivamento
Eucarístico

Começa a Fase
Paroquial do
Reavivamento
Eucarístico

Congresso
Eucarístico
Diocesano
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O QUE É VIAJANDO JUNTOS?
Em sua carta pastoral ao povo da Diocese de Fall River
intitulada Journeying Together (lançada em 24 de setembro
de 2021), Dom Edgar da Cunha nos convida a caminhar juntos
para fortalecer nossa Igreja para que continue a servir para as
gerações vindouras.
Porque agora? Não é segredo que a sociedade, incluindo a
Igreja, foi afetada pela pandemia. O Bispo da Cunha pede-nos
que consideremos especificamente como podemos fortalecer
a Igreja na atual situação em que nos encontramos.
Considerando isso, Journeying Together é sobre ver os
tempos atuais não como um desafio, mas como uma
oportunidade e, ao fazê-lo, encontrar maneiras de
trabalharmos melhor juntos para que possamos superar a
pandemia mais fortes do que antes.
Ao mesmo tempo, o Papa Francisco está convidando os católicos de todo o mundo - em
nível paroquial, diocesano, nacional e global - a entrar na "sinodalidade": um processo de
escuta mútua em todas as facetas da vida da igreja, conforme previsto pela Segunda
Concílio Vaticano. Este é um exercício espiritual contínuo, não um processo burocrático,
porque o sínodo nos pede que nos concentremos primeiro no Espírito Santo. Ouvindo e
ouvindo, pedimos ao Espírito Santo que nos guie no envolvimento, revigoramento e
renovação contínua da Igreja em todos os níveis.
Na Diocese de Fall River, queremos ouvir a todos - aqueles que estão ativamente envolvidos,
aqueles que se afastaram e aqueles que podem não estar cientes da mensagem salvadora de
Jesus. Porque? Porque estar continuamente aberto e ouvir uns aos outros é a chave para
crescer como indivíduos e como comunidades.
Como resultado, participar do Sínodo não é apenas a nossa resposta ao que o Papa
Francisco nos pediu para fazer, mas é também o primeiro passo no processo de caminhada
conjunta do Bispo da Cunha para a nossa diocese.
Participar da jornada é importante. Haverá atividades ao longo do caminho, como encontros
em paróquias e outros ambientes nos próximos meses. Mas o processo de ouvir e ser guiado
pelo Espírito Santo continuará a renovar a Igreja - a comunidade de pessoas na paróquia, na
diocese, nos EUA e no mundo.
Você está sendo convidado a participar da jornada - um passo de cada vez - e participar no
seu próprio ritmo. Vamos trabalhar juntos para renovar a Igreja aqui em Southeastern,
Massachusetts.
- Mike Murphy
Conselho Pastoral Diocesano e Comitê de Revitalização
São João Evangelista, Attleboro
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QUAIS SÃO AS PRIORIDADES DO VIAJANDO JUNTOS?

Testemunha
Convite

Vida
Sacramental

Convide e Evangelize
“Assim como Jesus, precisamos estar atentos aos que estão ao nosso
redor, fazer um convite e ser uma comunidade acolhedora. Isso é
necessário se quisermos mover nossas igrejas da manutenção para a
missão. Agora é a hora para um evangelismo corajoso e criativo . "
- Viajando Juntos, p.5
Veja como você pode usar seus dons e talentos na comunidade
Participe de convites pessoa a pessoa para encontrar Cristo
Concentre os esforços da paróquia em maior hospitalidade e
comunicações
Avalie a formação paroquial e a preparação sacramental

Foco na Eucaristia
“Sem ajudarmos as pessoas a experimentar a metanóia [conversão] em relação
à Eucaristia e à celebração da Missa, corremos o risco de as gerações futuras
não aceitarem a surpreendente realidade de que na Missa o sacrifício salvífico
de Cristo na Cruz é reapresentado - tornado presente para nós - dando-nos a
graça santificadora de que necessitamos. Por isso, a Igreja chama a Eucaristia
de fonte e ápice da vida cristã ”.
- Viajando Juntos, p. 7
Assistir regularmente à missa; intencionalmente estender a mão e convidar
outras pessoas
Compartilhe a importância da Eucaristia em sua vida
Estabeleça um horário para a Adoração Eucarística regular
Use exemplos de milagres eucarísticos, devoções e santos na evangelização

Caminhos
Vocacionais

Trabalhe Juntos para Viver Nossas Vocações
“Quando vivemos nossa missão batismal com propósito, nos tornamos
uma igreja voltada para a missão que pode inspirar outros a querer se
juntar a nós na missão. Nós nos tornamos uma Igreja de discípulos
equipados que saem e fazem mais discípulos, como Jesus nos ordenou.
leva, como eu anteriormente compartilhei, todo o povo de Deus
trabalhando junto, o clero ordenado e os fiéis leigos, todos abraçando
suas vocações universais e específicas. " - Viajando Juntos, p.10
Ore pelo dom do discernimento e que outros respondam ao
chamado de Deus
Renovar envolvimento da lei no ministério e serviço
Fomentar intencionalmente uma cultura de vocações e apoio ao clero
Convide membros da comunidade para ajudar nos esforços de
renovação em andamento
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UM GUIA PARA A LECTIO DIVINA
O seguinte guia para orar Lectio Divina foi retirado de:
Dan McAfee, "A Guide to the Lectio Divina Prayer Style", Unleash the Gospel Archdiocese of Detroit (July 24, 2020). Para o artigo completo, visite:
https://www.unleashthegospel.org/2020/07/a-guide-to-the-lectio-divina-prayer-style/
Materiais:
- Cópia da Escritura
- Uma caneta e caderno, para ajudar a escrever pensamentos e reflexões
Antes de começar
Fique quieto e tome consciência de sua respiração. Deixe de lado as preocupações do dia
e convide o Espírito Santo para guiar sua reflexão. Você pode querer repetir o versículo do
Salmo 46:10 indefinidamente: “Fique quieto e saiba que eu sou Deus.”
Etapa 1 - Lectio (ler)
Neste primeiro passo, leia a passagem bíblica selecionada em voz alta lenta e
intencionalmente. Use sua imaginação para se inserir na história. Finja que você está na
história.
O que você vê e sente?
O que você está experimentando?
Reserve algum tempo para fazer uma pausa e refletir sobre a experiência. Você pode
escrever suas reflexões.
Etapa 2 - Meditatio (meditar)
Leia a passagem em voz alta lentamente novamente e abra-se ao Espírito Santo enquanto
pondera sobre o texto. Preste atenção à palavra ou frase que o atinge. Você pode
sublinhar ou circulá-lo.
Como Deus está falando com você nesta palavra ou frase?
Reserve algum tempo novamente para refletir e anotar seus pensamentos.
Etapa 3 - Oratio (orar)
Leia a passagem em voz alta lentamente mais uma vez e deixe que as palavras sejam sua
oração, permita que as palavras sejam uma resposta a Deus para as situações particulares
de sua vida. Faça uma nova pausa. Você pode escrever sua própria oração ao pai.
Etapa 4 - Contemplatio (contemplação)
Leia a oração em voz alta lentamente uma última vez. Ouça as palavras e descanse no amor
de Deus. A oração contemplativa nos leva ao silêncio para que possamos ouvir o que Deus
está dizendo.
Concluir
Você pode encerrar a experiência de oração da Lectio Divina com sua própria oração de
louvor e ação de graças, seguida de um Pai-Nosso, Ave Maria e um Glória.
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ORAÇÃO DE ABERTURA - LECTIO DIVINA
2 Coríntios 5: 17-20
Portanto, quem está em Cristo é uma nova criação: as coisas velhas já passaram; eis que
coisas novas surgiram. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por
meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava reconciliando
consigo o mundo em Cristo, não contando com eles as suas ofensas e nos confiando a
mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse apelando por nosso intermédio. Nós te imploramos em nome de Cristo, seja
reconciliado com Deus.
Etapa 1 - Lectio (ler)
Leia devagar. Que palavra ou frase particular fala com você? Escreva e sente-se com ele.

Etapa 2 - Meditatio (meditar)
Deixe que a palavra ou frase se torne o seu convite ao diálogo com Deus. Permita que eles
permeiem seus pensamentos e sentimentos.

Etapa 3 - Oratio (orar)
O que Deus está dizendo para você? O que você quer dizer a Deus? Compartilhe-os em
sua oração.

Etapa 4 - Contemplatio (contemplação)
Leia uma última vez. Fique quieto e descanse no abraço de Deus. O que Deus está dizendo
para você? Para que ação Deus pode estar convidando você também? Tenha gratidão por
este presente do Silêncio Sagrado.
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Por que a
Igreja existe?
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POR QUE SE CONCENTRAR NA
RENOVAÇÃO PAROQUIAL?
Uma das minhas citações favoritas nas
Escrituras é Atos 2:42. Descreve como
era a vida nas primeiras “paróquias”:
“Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e
à vida comunitária, ao partir do pão e às
orações”. Lucas nos diz que, vivendo
dessa maneira, os primeiros cristãos não
apenas cresceram na fé, mas que “... a
cada dia o Senhor aumentava seu
número” (Atos 2: 47b)
É importante termos isso em mente em
2021. Em sua recente carta pastoral,
Viajando Juntos, o Bispo da Cunha compartilhou alguns fatos preocupantes. Desde 1990,
a Diocese de Fall River viu:
100.000 pessoas não vão mais à missa
Uma queda de 67% na participação na formação da fé paroquial
Uma queda de 65% no número daqueles que recebem os sacramentos da iniciação
Tendências semelhantes podem ser encontradas em nosso país e em outras partes do
mundo. Não é uma questão de relevância. Acho que todos podemos concordar que a
mensagem de amor e esperança encontrada no Evangelho é exatamente o que o mundo
de hoje precisa ouvir.
O Bispo da Cunha escreve: “Como podemos mudar esses declínios? Em primeiro lugar,
devemos trabalhar para ajudar os indivíduos a experimentar metanóia - conversão pessoal
e uma mudança em seu estilo de vida. ” É disso que se trata a renovação paroquial. O
Vaticano chama essa renovação de "conversão pastoral". Envolve refletir sobre a missão
que o Senhor nos confiou e, em seguida, identificar como estamos cumprindo essa missão
e como não. Isso é seguido por uma abordagem de como não estamos, o que inclui
abandonar algumas atividades e redirecionar nossos esforços e recursos para que nossa
paróquia possa realizar a missão de forma mais eficaz. Isso às vezes é difícil e talvez até
doloroso, mas permite um grande crescimento e para o Senhor aumentar nosso número,
como fez com as primeiras comunidades cristãs.
A boa notícia é que temos o benefício de muitas dioceses e paróquias que viveram essa
conversão pastoral e estão compartilhando o que aprenderam conosco. Não existe um
programa único ou solução mágica - olhamos para o exemplo das primeiras paróquias e
juntos discernimos a vontade de Deus para as nossas paróquias enquanto procuramos
viver a missão que Ele nos confiou.
- Rev. David Frederici
Vigário para os serviços pastorais e contato sinodal diocesano
Pastor - St Mary's, Dartmouth 9

SESSÃO 1 - POR QUE A IGREJA EXISTE?
Resumo:
Por que a Igreja existe? Até sabermos a resposta a essa pergunta, nunca
seremos capazes de entender o que devemos fazer! Felizmente, a resposta
chega até nós na forma de "A História".
Pontos chave:
Para saber por que existimos como Igreja, temos que conhecer a
história.
A missão do Filho é a missão da Igreja. A missão da Igreja é a missão da
Paróquia. A missão da Paróquia é a missão do Discípulo.
A Igreja faz muito, mas existe para evangelizar, fazer discípulos e buscar
os perdidos.
Questões de abertura:
1. Qual tem sido sua compreensão ou experiência do propósito da Igreja?
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SESSÃO 1 - POR QUE A IGREJA EXISTE?
2. Que obstáculos você observou para ajudar as pessoas a compreender a
missão e o propósito da Igreja?

3. Que passos sua paróquia pode dar para ajudar as pessoas a compreender
melhor e a se unir à missão da Igreja?
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VIDA SACRAMENTAL
A Eucaristia é central para a "história" e missão da Igreja. A carta pastoral do Bispo da
Cunha coloca como prioridade a "Vida Sacramental", voltando a nos concentrar na
Eucaristia. Abaixo estão os passos da missão Sacramental Living. Reserve um tempo
para considerar como você ou sua paróquia faz, ou pode fazer melhor, o seguinte:
Assistir regularmente à missa.
Compartilhe com os outros, especialmente
os fora da Missa, a importância que a
Eucaristia tem na sua vida.
Estabeleça um horário para a Adoração
Eucarística regular diária ou semanal para
aumentar a devoção eucarística. Cada
paróquia deve oferecer uma devoção
expressa à Eucaristia, especialmente com
seu grande vínculo com a promoção e o
nascimento de vocações sacerdotais e
religiosas.
Alcance intencionalmente os fiéis para
ajudá-los a reconhecer a importância de
assistir à missa. Não se trata de bancos
cheios ou cestos de coleta, mas de
experimentar o Corpo místico de Cristo - a
Eucaristia.
Ajudar os jovens das nossas paróquias e
escolas católicas a encontrar a Presença
Real, assegurando-lhes um acesso fácil à
Eucaristia e evangelizando com os
exemplos de santos, como o Beato Carlos
Acutis, e através dos milagres eucarísticos.
Ajude as pessoas a se concentrarem
novamente na Presença Real, iniciando um
estudo específico, pregação e práticas
devocionais, com atenção especial para
convidar aqueles que estiveram longe da
Eucaristia. Cada paróquia deve procurar
oportunidades que funcionem melhor em
sua comunidade.
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ESCUTANDO OS OUTROS

Testemunhos

"Minha experiência com o corpo místico de Cristo foi aos 14
anos em um retiro de Renovação Carismática em minha terra
natal, Brasil. Durante a oração no retiro de três dias, ouvi
Jesus me chamando para servi-Lo como parte de um corpo,
com várias funções de que Ele foi a cabeça e o poder que deu
vida àquele corpo (A Igreja). Assim, agradeço ao Espírito
Santo pela experiência que tive naquele dia no retiro e
também por aprofundar meu relacionamento com meu
salvador Jesus Cristo ”.
- Rose Ferreira
Catedral de Santa Maria da Assunção, Fall River

13

Fase Participativa do
Sínodo Paroquial
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O QUE É UM SÍNODO?
Sínodo é uma palavra grega (synodos) que significa
"reunião" ou "assembléia". As duas palavras gregas
que formam o sínodo são syn, que significa "juntos",
e hodos, que significa "caminho" ou "jornada".
Um sínodo não significa um parlamento ou um
processo de simplesmente contagem de votos. Em
vez disso, o objetivo é discernir a vontade do
Espírito Santo para a Igreja.
O Sínodo dos Bispos foi instituído pelo Papa São
Paulo VI em 15 de setembro de 1965 com o motu
proprio (uma carta apostólica por decreto papal)
intitulado Apostolica Sollicitudo.
Com esta carta apostólica, a Igreja adotou um formato sinodal de reunião após o
Concílio Vaticano II. Nesse formato, o Santo Padre convoca um sínodo (reunião) de
bispos (geralmente a cada três anos), no qual delegações de bispos e leigos de cada
país se reúnem em Roma para aconselhar o Papa sobre certos assuntos da Igreja.
Os assuntos em que os sínodos enfocam não se referem à doutrina ou à mudança dos
ensinamentos da Igreja. Em vez disso, eles se concentram em tópicos que afetam a vida
da Igreja em um determinado momento. Os recentes sínodos abordaram temas como:
como valorizar melhor a Palavra de Deus, evangelização, família, Amazônia e jovens.
O sínodo produz um documento final que é votado e submetido ao Papa. A votação no
Sínodo é limitada aos Bispos presentes no Sínodo de Roma. No entanto, certos clérigos,
religiosos, teólogos, canonistas e leigos são convidados a participar e oferecer
conselhos. O processo sinodal tem três fases:

A Igreja em cada país
recolhe contribuições
e realiza preliminares,
por meio da oração e
do discernimento,
sobre o tema do
Sínodo, a fim de ajudar
a informar a discussão
e o documento de
trabalho do Sínodo.

A Igreja em cada país
recolhe contribuições e
realiza, por meio da
oração e do
discernimento, sobre o
tema do Sínodo, um fim
de ajudar a informar a
discussão e o
documento de trabalho
do Sínodo.
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SOBRE O QUE É O PRÓXIMO SÍNODO?
O próximo Sínodo dos Bispos será o 16º sínodo desde
o uso deste formato. O foco será no tema:
Para uma Igreja Sinodal:
Comunhão, Participação e Missão
Ao fazer isso, o Santo Padre está pedindo à Igreja para
discernir como podemos ser mais sinodais na maneira
como trabalhamos para cumprir nossa missão.
Dito de outra forma, a sinodalidade nos pede que
consideremos: como pode a Igreja funcionar melhor
como Corpo de Cristo?
Como podem todos na Igreja - clérigos,
religiosos, leigos - ouvir melhor uns aos outros
e trabalhar juntos para anunciar o Evangelho?
Quando conseguirmos isso, a Igreja poderá
cumprir com mais eficácia a missão que Jesus
nos deu.
Diante disso, a sinodalidade nos pede que
sejamos pessoas de oração e discernimento,
arraigadas no Espírito Santo. Sem isso,
corremos o risco de que nossa tomada de
decisão como Igreja reflita mais nossas
próprias vontades do que o que o Espírito
Santo está pedindo que façamos.
Diante disso, o sínodo se enquadra bem na terceira prioridade missionária da carta
pastoral de Dom da Cunha: os caminhos vocacionais. Aqui, o Bispo da Cunha nos
pede que asseguremos que todos na diocese participem do trabalho de renovação de
nossas igrejas locais. A renovação leva todos - clérigos, religiosos, leigos - a trabalhar
juntos para trazer uma Igreja mais forte e renovada após a pandemia. Ele escreve:

Como resultado, as conversas e esforços em relação à revitalização devem incluir
todos aqueles que compõem o Povo de Deus em um determinado lugar. No entanto,
isso também requer que o Povo de Deus dê um passo à frente para fazer parte desses
esforços. Como seria bom ver todos os fiéis assumirem um papel mais ativo na
transmissão da fé - prontos para educar nossos filhos na prática da fé, começando
com seu batismo. Que possamos trabalhar juntos agora, para que as gerações futuras
- nossos filhos e os filhos de nossos filhos - conheçam, entendam e vivam a beleza da
fé católica.
(Bispo da Cunha, Viajando Juntos, p.4)
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QUAL É O ENVOLVIMENTO DA NOSSA DIOCESE?
Este sínodo particular é diferente porque o Santo Padre acrescentou uma etapa
adicional à fase de participação. Antes que essa fase ocorra em nível nacional,
que tem sido o curso usual de ação, há uma fase diocesana específica. Nesta fase
diocesana, as dioceses devem:

Nomear pessoa de contato diocesana e a equipe do Sínodo
Rev. David Frederici e o Comitê Diocesano de Revitalização

Celebre a Missa de Abertura do Sínodo

O Bispo da Cunha celebrou a Missa do Espírito Santo no dia 17 de
outubro, acompanhado pelos padres da diocese nas sua paróquias

Prepare coordenadores de grupo e forneça uma orientação
Os coordenadores dos grupos solicitados pelo Sínodo são os
Embaixadores das Paróquias, com o Dia da Formação servindo de
orientação.

Comunique-se com todos

As paróquias, com a ajuda de seus embaixadores, comunicam e
educam os fiéis sobre o que é o processo sinodal

Implementar a fase participativa localmente

As paróquias planeiam e implementam a fase participativa na sua
paróquia local, que inclui encontros de consulta, com a ajuda dos
seus embaixadores.

Evento Sínodo Diocesano

Em março de 2022 (data provisória), a diocese realizará um
evento sinodal em toda a diocesana, com embaixadores ajudando
a reunir pessoas de sua paróquia para participar

Compartilhe o feedback da paróquia para a Diocese

Os embaixadores relatam o feedback obtido nas reuniões de
consulta à pessoa de contato diocesana até 30 de Abril

Envie uma Síntese Diocesana

A pessoa de contato diocesana e a equipe do Sínodo consolidarão
o feedback da paróquia em um relatório de 10 páginas, que será
submetido à Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos
(USCCB) até 30 de Junho.
17

COMO A SINODALIDADE AJUDA NA RENOVAÇÃO?
Na homilia do Bispo da Cunha apresentada durante a
Missa de abertura da fase diocesana do Sínodo —Para
uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão,
ele compartilhou sua visão e esperança para a Diocese
de Fall River; seu sonho de vê-la renascer das cinzas
da pandemia do coronavírus como uma Igreja
renovada; como pessoas centradas em Jesus, a
Eucaristia e a Igreja; tendo o processo sinodal como
personagem principal; uma Igreja unida com
participantes ativos focados nos ensinamentos e na
Presença Real de Jesus. Você tem um sonho para
nossa Igreja hoje e para o futuro?
Seguindo juntos, acreditando na beleza que espera cada um de nós, se permitirmos que o
Espírito Santo guie este sonho para a nossa Igreja e para a nossa Diocese. Para ser capaz
de testemunhar o Espírito Santo atuando através e conosco em tudo. O Bispo da Cunha
recordou-nos como Deus, através do Espírito Santo, deu dons e carismas a cada um de
nós; embora diferentes, cada um pode ser usado para a glória de Deus e o bem da Igreja.
Que presente você está disposto a compartilhar com sua paróquia, e como este presente
pode ser usado para ajudar outras pessoas em sua jornada de fé?
No caminho para Emaús, dois discípulos encontram Jesus e tudo muda. Podemos
experimentar uma conversão profunda, assim como eles, ao permitirmos que Jesus se
aproxime de nós. Jesus caminha conosco de muitas maneiras e formas, especialmente em
tempos difíceis. O que nos impede de reconhecê-lo caminhando ao nosso lado e conosco?
O que nos impede de vê-lo trabalhando em nossas vidas? Os discípulos rezavam "fica
conosco", sugeriu este Bispo da Cunha, uma oração simples que fazemos todos os dias.
"Fique comigo, Jesus", tanto nos momentos de desafio quanto nos momentos de alegria.
Podemos orar juntos, "fique conosco, Senhor, durante o sínodo e nos conduza". Este tempo
de caminharmos uns com os outros e reconhecer Jesus dentro de nós e entre nós.
O que ajuda os discípulos no Evangelho de Lucas a
determinar que realmente era Jesus entre eles?
Aconteceu no momento em que Jesus pegou o
pão - abençoado, partiu e deu a eles. Foi então
que seus olhos se abriram. Também nós podemos
ter os olhos abertos no partir do pão, o que
fazemos todos os dias, todos os domingos no altar,
reconhecemos a presença de Jesus na Sagrada
Eucaristia. Sua presença real - corpo, sangue, alma
e divindade. "Se não podemos ver Jesus ali diante
de nós na Eucaristia", afirmou o bispo, "vamos lutar
para descobri-lo presente conosco em nossas
vidas diárias."

18

COMO A SINODALIDADE AJUDA NA RENOVAÇÃO?
Após este momento surpreendente, os dois discípulos fizeram um ao outro uma
pergunta comovente. “Disseram uns aos outros:“ Não ardeu o nosso coração dentro de
nós enquanto ele falava conosco na estrada, enquanto nos revelava as escrituras ”(Lucas
24:32)? Quando Jesus fala conosco por meio das escrituras, de nossas orações ou de
outras pessoas, nosso coração também não arde dentro de nós? O Bispo da Cunha
compartilha como ele amou a imagem do ‘coração em chamas’ e reconheceu a
necessidade de ter nossos corações em chamas. Precisamos de um coração renovado
agora mais do que nunca para voltar das cinzas da pandemia para a glória de Deus.
Podemos acender esse fogo em nossos corações e nos de nossos irmãos e irmãs
quando prestamos atenção às palavras de Jesus e reconhecemos sua verdadeira
presença na Eucaristia - no partir do pão. Reconhecendo como nosso coração responde
e reage quando Jesus fala conosco em nossos corações e vidas. Por último, o Bispo
partilhou, «reavivados na fé por este encontro com o Senhor Ressuscitado, foram
anunciar tudo o que viram e ouviram. Como também nós somos chamados a fazer».
É hora de reiniciarmos, reacender, reconectar, fortalecer, revitalizar e renovar nossa
Igreja e nossas paróquias. O processo sinodal é um momento para caminharmos juntos
como Igreja ouvinte, um momento para cada católico em todo o mundo assumir a
responsabilidade por onde a Igreja está indo. A liturgia de abertura do Sínodo em nossa
Diocese foi o começo perfeito para nossa união, invocando o Espírito Santo, e
começando esta incrível jornada juntos. Que Deus abençoe a nossa Diocese, este
processo e os frutos que dele advirão, e cada um de nós.
- Allison Gingras
Consultor Diocesano de Mídia Social e Comitê de Revitalização
Sagrada Família, East Taunton
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INFORMAÇÃO DE CONSULTA
O Secretariado do Sínodo dos Bispos do Vaticano compartilha as seguintes
informações e recomendações sobre as consultas:
Questão Fundamental do Sínodo
“Este Sínodo coloca a seguinte questão fundamental:
Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “viaja junto”. Como é isso
“Viajar juntos” acontecendo hoje em sua Igreja local? Quais etapas fazem
o Espírito nos convida a tomar para crescer em nosso “caminhar juntos”?
(Documento preparatório do Sínodo, 26)
Ao responder a esta pergunta, somos convidados a:
Lembre-se de nossas experiências: Que experiências de nossa Igreja local essa
pergunta traz à mente?
Releia essas experiências com mais profundidade: Que alegrias elas trouxeram?
Que dificuldades e obstáculos eles encontraram? Que feridas eles revelaram? Que
percepções eles obtiveram?
Reúna os frutos para compartilhar: Onde nessas experiências ressoa a voz do
Espírito Santo? O que o Espírito está pedindo de nós? Quais são os pontos a serem
confirmados, as perspectivas de mudança, os passos a serem dados? Onde
registramos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa Igreja local? "
(Para mais informações sobre as perguntas que o Sínodo está fazendo, veja: Vandemecum
para o Sínodo sobre Sinodalidade, 5.3)

Informações sugeridas para a organização de consultas
“As reuniões de consulta sinodal podem ser organizadas entre vários grupos de uma
paróquia ou reunindo diversos povos de diferentes paróquias. Outros órgãos
diocesanos ou organizações religiosas e leigas também podem colaborar para a
realização de reuniões de consulta. A seguir, um esboço geral das etapas que podem
ser tomados.
1. Uma equipe organizadora pode ser formada para planejar e realizar a consulta
processo e reuniões em nível local, incluindo discernimento de como chegar
às pessoas e os métodos mais adequados para promover o diálogo e a participação
em uma autêntica experiência sinodal.
2. A participação pode ser incentivada por meio de anúncios paroquiais, redes
sociais, cartas, etc. Com a ajuda de bairros locais, bem como de instituições
religiosas como escolas e centros sociais, um esforço especial pode ser feito para
identificar e alcançar aqueles que não têm contato regular com a igreja
comunidade por algum tempo. Deve-se ter cuidado para envolver aqueles que são
excluídos ou cujas vozes muitas vezes não são levadas em consideração.
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INFORMAÇÃO DE CONSULTA
3. O ideal é que os participantes incluam pessoas de diversas comunidades,
experiências, culturas, idades e estilos de vida. O tamanho total do grupo pode
depender sobre o local disponível e o número de facilitadores.
4. Cerca de 2-3 semanas antes do encontro, materiais preparatórios para oração e
a reflexão deve ser enviada a todos os participantes. Isso pode incluir um breve
leitura de fundo sobre sinodalidade, a (s) principal (s) questão (ões) de reflexão e
sugeriu maneiras de orar e discernir sobre essas questões, incluindo
passagens bíblicas recomendadas. Os participantes também devem ser informados
sobre o método a ser usado na reunião sinodal. Eles devem reservar um tempo
para preparação pessoal usando todos esses materiais, pois isso é crucial para uma
frutífera diálogo."
(Para mais sugestões sobre a organização de uma reunião de consulta sinodal, ver:
Vandemecum para o Sínodo sobre Sinodalidade, Apêndice B)

Em última análise:
As freguesias têm flexibilidade para determinar a melhor forma de implementar e
acolher consultas para a sua situação / comunidade
As paróquias podem optar por estender um convite à comunidade e / ou usar
grupos / estruturas pré-existentes dentro da paróquia para hospedar consultas (ou
seja, Juntas de Freguesia, Grupos de Ministério, etc.)
Os Embaixadores da Paróquia, trabalhando em conjunto com a sua paróquia e com
a aprovação do seu pastor, organizam consultas e enviam feedback à Diocese
Enquanto as paróquias são solicitadas a ter pelo menos uma consulta entre janeiro
e março de 2022, as paróquias são incentivadas a ter várias consultas ao longo de
um período de tempo, de modo a incluir um número diversificado de pessoas e
grupos
Este guia inclui esboços para um formato de consulta única e recorrente, que as
paróquias podem escolher utilizar
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EXEMPLOS DE CONSULTA
Equipamentos e materiais para sessões de consulta
Espaço:
• Uma sala com mesas e cadeiras suficientes para todos os participantes
• Um microfone (se necessário)
• Mesa de hospitalidade com bebidas e lanches
Em cada lugar de mesa:
• Guia do Participante para o número de cadeiras na mesa (consulte o Guia do
Participante ao lado)
• Canetas e / ou lápis
• Bíblia aberta em Atos 2: 14-21
• Folhas de anotações para registrar comentários
OPÇÃO 1: SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA (3 HORAS)
Abaixo está o esboço geral para uma sessão de consulta de meio dia. O Guia do
Facilitador anexo fornece detalhes sobre como conduzir esta sessão de consulta,
incluindo um exemplo de roteiro do facilitador; orações de abertura e
encerramento e uma visão geral detalhada da sessão.
Prazo: 3 horas
Formato: Discussão em pequenos grupos
Hospitalidade (10 minutos)
Boas-vindas e introdução (2 minutos)
Oração de abertura (5 minutos)
Regras básicas do participante (3 minutos)
Visão geral do processo sinodal (15 minutos)
Pequeno grupo: a questão fundamental (60 minutos)
Reflexão sobre as Escrituras e os princípios sinodais
Compartilhamento em pequenos grupos
Pausa (20 minutos)
Grupo pequeno: questões centrais (60 minutos)
Ouvindo
Falando
Compartilhando Responsabilidade por nossa Missão Comum e
Compartilhando Autoridade e Participação
Discernir e decidir
Celebração
Espírito Santo
Fechamento (5 minutos)
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OPÇÃO 2: Sessão de CONSULTA de três semanas (90 minutos a cada semana)
Abaixo está o esboço geral para uma sessão de consulta de três semanas. O Guia
do Facilitador fornece detalhes sobre como conduzir essas sessões de consulta,
incluindo um exemplo de roteiro do facilitador; orações de abertura e
encerramento e uma visão geral detalhada das sessões.
Prazo: 90 minutos cada sessão
Formato: Discussão em pequenos grupos
SEMANA UM
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Visão geral do processo sinodal (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Pequeno grupo: a questão fundamental (40 minutos)
Fechamento (5 minutos)
SEMANA DOIS
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Grupo Pequeno: Ouvindo (15 minutos)
Grupo pequeno: Falando (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Grupo Pequeno: Compartilhando a Responsabilidade por Nossa Missão Comum
e Compartilhando Autoridade e Participação (25 minutos)
Fechamento (5 minutos)
SEMANA TRÊS
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Grupo Pequeno: Discernimento e Decisão (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Grupo Pequeno: Celebração (20 minutos)
Grupo Pequeno: Espírito Santo (20 minutos)
Fechamento (5 minutos)
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ETAPAS E LISTA DE VERIFICAÇÃO DO EMBAIXADOR
Depois do Dia do Embaixador
____ Crie um plano para o formato de consulta da sua paróquia; corrigir conforme necessário
à situação das suas paróquias.
____ Discernir quais grupos e indivíduos específicos devem ser incluídos.
.
____ Estabeleça um horário para se encontrar com seu pastor para revisar, ajustar e finalizar o
plano. Certifique-se de ter a aprovação do pastor antes de prosseguir.
____ Comece a agendar consultas. Estenda a mão para pessoas de cuja ajuda você pode
precisar faça isso.
Antes das Consultas
____ Trabalhe com sua paróquia para ajudar a educar os paroquianos sobre o processo sinodal.
Você pode usar os artigos encontrados neste guia explicando o que é o Sínodo, o
Processo de Viagem Juntos, ou pontos de Tim Glemkowski sobre a missão da Igreja.
_____Convide a comunidade divulgando o Sínodo usando Flocknote, nas missas, em seu
boletim, bem como pedindo a todos os paroquianos que deixem suas vozes serem
ouvidas e escutem a voz de seus irmãos e irmãs participando da sessão paroquial.
Certifique-se de convidar aqueles que não vão regularmente à missa. Este Sínodo é para
todos e uma oportunidade para a evangelização. Convide outras pessoas para ajudá-lo a
convidar pessoalmente pessoas para comparecer. (Veja o kit de ferramentas da paróquia
adjacente para recursos e ideias)
_____Identifique um facilitador qualificado que possa orientar a conversa. Os padres são
encorajados a encontre um líder religioso ou leigo da comunidade, ou um facilitador
externo para o consulta.
_____Identifique alguém para servir como secretário para digitar notas de pequenos grupos em
uma paróquia relatório. (Este pode ser um dos Embaixadores da sua paróquia)
Nas Consultas
____ Ofereça hospitalidade, como comida e boas-vindas para criar um ambiente acolhedor
ambiente para todos os que vêm.
____ Traga crachás para incentivar a conversa, especialmente para quem é novo.
_____ Peça aos participantes que se inscrevam coletando o nome do participante, e-mail e se
eles estão interessados em aprender mais sobre a comunidade paroquial.
24

ETAPAS E LISTA DE VERIFICAÇÃO DO EMBAIXADOR
____ Reúna os participantes em pequenos grupos de 5-6 pessoas para que todos tenham um
oportunidade de compartilhar e ouvir. Se você tiver vários grupos pequenos,
certifique-se de que haja um anotador para cada grupo. Você também pode encorajar
os pequenos grupos para compartilhar com todo o grupo após a discussão.
____ Lembre os participantes do propósito do que você está lá para fazer - para
discernir o Espírito Santo, ouvir uns aos outros e discutir como a Igreja
podem trabalhar melhor em conjunto para cumprir sua missão.
____ Estabeleça as regras básicas conforme necessário (consulte o Kit de Ferramentas
Paroquial: Facilitando Pequenos Grupos)
Depois das Consultas
____ Acompanhe os participantes sobre como eles podem ajudar na renovação paroquial.
Esse poderia vir como resultado do feedback obtido (ou seja, estar envolvido em um
determinado ministério paroquial, iniciativa, ou para criar um para implementar o passos
missionários da carta pastoral ao longo do tempo).
____ Convide os participantes a se inscreverem e participarem do Evento Sinodal Diocesano
em Março de 2022.
____ Compile o feedback da consultoria e envie ao Rev. David Frederici
(vps@dioc-fr.org) até 30 de abril de 2022.
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CAMINHOS VOCACIONAIS
O processo sinodal se alinha com a terceira prioridade na carta pastoral do Bispo da
Cunha para viver nossa missão batismal com propósito. Abaixo estão as etapas da
missão dos Percursos Profissionais. Reserve um tempo para considerar como você ou
sua paróquia faz, ou pode fazer melhor, o seguinte:
Ore regularmente pelo dom de
discernimento e que os indivíduos possam
ouvir e responder ao chamado de Deus.
Defenda um sentido renovado de serviço
leigo, envolvendo novamente os católicos
nos ministérios paroquiais. Aumentar as
oportunidades de ministério paroquial que
permitam que vários indivíduos participem
de sua fé mais ativamente, por meio do
serviço à paróquia e à comunidade em
geral.
Fomentar uma cultura vocacional, com
paróquias e escolas católicas planejando
maneiras de orar, discutir e ajudar as
pessoas a discernir o tema vocacional em
todas as idades. Para isso, as paróquias
devem considerar o desenvolvimento de
uma pastoral vocacional.
Melhore o apoio ao nosso clero.

Nomear “embaixadores paroquiais” em
cada paróquia para ajudar na
evangelização contínua e nos esforços de
revitalização em nível paroquial.
Parabéns! Sua presença está ajudando
para cumprir esta etapa da missão.
Considere: quem você poderia convidar
para ajudar você neste trabalho na sua
paróquia?
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ESCUTANDO OS OUTROS

Testemunhos

"O que significa para mim ser católico? Tanto quanto me
lembro, ser católico tem sido uma parte importante da minha
identidade. Fui criado em uma família cheia de fé que ia à
missa todos os domingos como a única maneira de começar o
A oração e o recebimento dos sacramentos têm sido a base
da minha vida desde então. Quando me lembro dos tempos
em minha vida em que enfrentei dificuldades para tomar
decisões, tanto menores quanto maiores, eu discernia a
resposta por meio da oração, especialmente durante a
reflexão após receber a Sagrada Comunhão, ou durante a
Adoração do Santíssimo Sacramento. Para mim, ser católico
significa ser abençoado por Deus através da vida, morte e
ressurreição de Seu Filho Jesus Cristo, que nos enche com os
dons do Seu Santo Espírito através dos sacramentos. "
- Barbara Wenc
St. Julie Billiart, North Dartmouth
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Como cumprir
a Missão
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SESSÃO 3 - COMO CUMPRIR A MISSÃO
Resumo:
Se a missão da Igreja é ajudar as pessoas a ter um encontro de mudança de
vida com Jesus Cristo, fazer discípulos e ir em missão ... como realmente
fazemos isso? Que passos podemos dar para realmente construir uma cultura
em nossas paróquias que faça sentido no que o Papa Francisco chama de uma
"mudança de idade", que fala aos desafios que enfrentamos como Igreja hoje.
Pontos chave:
Reorientar nossas paróquias em torno da missão de fazer discípulos
requer mudança cultural, não apenas ajustes nas táticas.
As quatro chaves desta mudança de cultura são:
Visão do elenco
Crie um caminho claro de discipulado
Equipar líderes
Alinhando tudo
Tudo isso requer uma equipe saudável de líderes que saibam buscar a
vontade de Deus juntos.
Questões de abertura:
1. Qual tem sido sua experiência com as quatro chaves da mudança cultural? A
sua paróquia faz tudo, alguns ou nada disso?
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2. Quais são os obstáculos que sua paróquia enfrenta para ser orientada para a
missão? Por outro lado, o que foi bem-sucedido?

3. Que passos a sua paróquia pode dar para melhor evangelizar e garantir uma
cultura voltada para a missão?
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TESTEMUNHA CONVITE
A missão da Igreja exige que formemos continuamente nossa própria fé e saiamos para
convidar as pessoas a "vir e ver". O Bispo da Cunha apela na sua carta pastoral aos fiéis para
que façam convites e sejam uma comunidade acolhedora. Abaixo estão as etapas da missão
de Testemunha de Convite. Reserve um tempo para considerar como você ou sua paróquia
faz, ou pode fazer melhor, o seguinte:
Dê uma olhada em seus dons e talentos
pessoais para se envolver em nossas
comunidades de fé.
Continue a aprender sobre a fé participando
da catequese permanente e da formação
espiritual.
Participe do engajamento pessoa a pessoa,
convidando todos em sua vida a encontrar
Cristo e a comunidade da Igreja
Concentre os esforços da paróquia em maior
hospitalidade, consciência de convite e crie
oportunidades para convidar outras pessoas
para vir à igreja. É imperativo para isso o
papel dos leigos em convidar outros para a
missa, bem como oferecer aos recémchegados oportunidades de se conectar com
a comunidade paroquial.
Avalie a formação da fé paroquial e a
preparação sacramental para todas as
idades. Para tal, as paróquias são
convidadas a dar uma atenção especial à
família, explorando formas de se empenhar
na formação intencional dos pais e da
família.
Melhorar o alcance: as paróquias são
solicitadas a garantir que tenham
comunicações funcionais com os
paroquianos, redes sociais e uma presença
na web, alavancando esses itens para a
evangelização e para ajudar a unificar os
membros da paróquia.
Use as missas votivas para a evangelização
dos povos ou para a Igreja durante o ano.
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Testemunhos

“Em minha vida, Jesus esteve lá para me carregar quando
senti que não poderia caminhar nessa jornada que se
chama vida. Sei que Jesus está sempre ao meu lado e me
dá forças para lidar com coisas que não posso. Saber que
Jesus deu Sua vida por mim e pagou pelos meus pecados,
embora eu não seja digno, eu devo tudo a Ele e tento fazer
o meu melhor, embora falhe todos os dias, mas continuo a
tentar o meu melhor porque Jesus merece o meu amor
incondicional. "
- Colette Costa
St. John Neumann, East Freetown

33

Prática de Escuta
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SER DÓCIL AO ESPÍRITO SANTO
Nossa História com o Espírito Santo
Primeiro aprendemos sobre o Espírito de Deus presente e trabalhando no início de nossa
história por meio do Gênesis, que nos diz que a Terra era sem forma e vazia, e o espírito de
Deus pairava sobre a superfície das águas. Nós então O vemos uma e outra vez no Antigo
Testamento quando Deus envia Seu Espírito, capacitando seus profetas escolhidos para
cumprir suas missões com Sua força sobrenatural e extraordinária.
Explore mais a nossa história de salvação e, no Ato dos Apóstolos, lemos sobre como os
apóstolos esperaram em Jerusalém para que a promessa do Pai fosse cumprida. E então,
cinquenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no
Pentecostes. É aqui que os apóstolos são batizados no Espírito Santo e se tornam
testemunhas do amor de Deus para o mundo. “… porque João batizou com água, mas vocês
serão batizados com o Espírito Santo ”(Atos 1: 4-5).
Desde que é pela Igreja Católica e pelo sacramento do Baptismo
que recebemos o Espírito Santo pela primeira vez. Então, um
pouco mais tarde na vida, por meio do sacramento da
Confirmação, quando os dons do Espírito Santo nos são
conferidos e somos chamados a ser “soldados de Cristo” e
testemunhas mais fortes de Cristo no mundo.
No Vaticano, na solenidade de Pentecostes de 2016, o Papa
Francisco partilhou connosco que «O Espírito Santo exerce um
papel de ensino e de memória ... O Espírito Santo não traz um
ensinamento diferente, mas torna o de Jesus vivo e activo. que
a passagem do tempo não o apaga nem o faz esmaecer…
”Continuava a dizer-nos que“ [O Espírito] enxerta este
ensinamento no nosso coração, ajuda-nos a interiorizá-lo,
fazendo-o tornar-se parte de nós, carne do nosso. carne, "e que
este mesmo Espírito" prepara o coração para que possa receber
verdadeiramente as palavras e o exemplo do Senhor "(Papa
Francisco, Solenidade de Pentecostes, 15 de maio de 2016.)
Nosso desejo pelo Espírito Santo
Hoje pedimos o mesmo espírito que pairava sobre a superfície das águas no início dos
tempos, o mesmo espírito que deu força sobrenatural e extraordinária a profetas como
Moisés e Eliseu, e o mesmo espírito que desceu como línguas de fogo sobre os esperados
primeiros apóstolos há dois mil anos, e foi ungido para nós no batismo e confirmação, para
envolver nossos corações para que possamos agora completar a tarefa que temos em mãos e
ouvir o povo de Deus.
O Santo Padre nos pediu para ouvirmos este mesmo espírito mais uma vez para uma Igreja
sinodal através da “escuta, discernimento, caminho, missão, futuro, partilha de criatividade,
comunhão e autenticidade” (Sínodo 2021-2023 Toolkit). Assim, como novos embaixadores de
nosso tempo, somos chamados a nos esvaziar, assim como Cristo o fez, para que sejamos
cheios do Espírito Santo, recebamos seus sete dons e ajudemos na propagação de seus doze
frutos desesperadamente necessários nos dias de hoje. mundo.

Por isso, para preparar o coração para receber as palavras e as orientações do Senhor,
devemos pedir o fruto da docilidade. É pela virtude da docilidade que nos tornamos receptivos
não só ao conselho humano, mas também ao conselho divino, dom do Espírito Santo.

35

SER DÓCIL AO ESPÍRITO SANTO
"Dócil" vem da palavra latina doce (ensinar). Ser dócil significa ser ensinável. Quando
pensamos no que significa ser um bom aluno, podemos pensar nas habilidades de um bom
ouvinte, sintonizado com a voz de seu instrutor. Ser dócil significa, em última análise, dar um
passo a mais na fé, confiando no poder e nas ações do Espírito Santo em todos nós. Ser dócil
significa estar aberto às aspirações do Espírito Santo. Como membros da Igreja de Cristo, nos
unimos neste caminho para uma Igreja sinodal, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a
receber o fruto da docilidade. Portanto, por meio da oração, pedimos o desejo de receber os
dons espirituais de Deus e compreender a missão da igreja.
No mundo de hoje, existem muitas vozes para serem ouvidas.
Então, como podemos discernir essas vozes como más ou boas?
Para ajudá-lo a discernir essas vozes, ou espíritos que Santo Inácio
de Loyola chamou de “movimentos da alma”, é preciso tornar-se
sensível aos movimentos, vozes, sentimentos, desejos dentro de si.
Refletir sobre essas coisas e entender de onde vêm e para onde
nos levam. Aqui estão alguns exercícios práticos de como discernir
os “movimentos da alma” (Adaptado de Loyola Press).

Regras de discernimento: bons e maus espíritos
Santo Inácio de Loyola começou a aprender sobre o discernimento
dos espíritos durante a convalescença de graves ferimentos de
batalha. Ele notou diferentes movimentos internos ao imaginar seu
futuro. Em sua autobiografia, Inácio escreve (na terceira pessoa):
IInácio acreditava que esses movimentos internos eram causados p or "espíritos bons" e
"espíritos malignos". Queremos seguir a ação de um bom espírito e rejeitar a ação de um mau
espírito. O discernimento de espíritos é uma forma de entender a vontade ou desejo de Deus
para nós em nossa vida. Falar de bons e maus espíritos pode parecer estranho para nós. No
entanto, a linguagem de Inácio é útil porque reconhece a realidade do mal. O mal é maior do
que nós e parte de quem somos. Nossos corações estão divididos entre bons e maus impulsos.
Chamar esses “espíritos” simplesmente reconhece a dimensão espiritual dessa luta interna.
Consolação e Desolação
Os sentimentos despertados por bons e maus espíritos são chamados de “consolação” e
“desolação” na linguagem da espiritualidade inaciana. A consolação espiritual é uma
experiência de estar tão inflamado pelo amor de Deus que nos sentimos impelidos a louvar,
amar e servir a Deus e ajudar os outros da melhor maneira possível. A consolação espiritual
incentiva e facilita um profundo senso de gratidão pela fidelidade, misericórdia e
companheirismo de Deus em nossa vida. No consolo, nos sentimos mais vivos e conectados
com os outros. A desolação espiritual, em contraste, é uma experiência da alma em forte
escuridão ou turbulência. Somos assaltados por todos os tipos de dúvidas, bombardeados por
tentações e atolados em preocupações pessoais. Somos excessivamente inquietos e ansiosos e
nos sentimos separados dos outros. Tais sentimentos, nas palavras de Inácio, "movem a pessoa
em direção à falta de fé e a deixam sem esperança e sem amor."
Respondamos todos aos desejos do Santo Padre que é o diálogo sinodal, sejamos bons
ouvintes, discernindo o que é bom para os membros da Igreja. Portanto, para que isso seja
possível, devemos ser dóceis às inspirações do Espírito Santo em nós.
- Irina DeLucca
Diretor Diocesano de Família e Respeito à Vida
Comitê de Revitalização
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SESSÃO 4 - PRÁTICA ESCUTANDO
“Mais importante ainda, [Jesus] não tem medo de ouvi-lo com o coração e não
apenas com os ouvidos. Na verdade, ele faz mais do que simplesmente responder à
pergunta do rico; ele permite que ele conte sua história, fale livremente sobre si
mesmo. Cristo lembra-lhe os mandamentos, e o homem começa a falar da sua
juventude, a partilhar a sua caminhada religiosa e o seu empenho na procura de
Deus, o que acontece sempre que ouvimos com o coração: as pessoas sentem que
estão a ser ouvidas, não julgadas; sinta-se à vontade para relatar suas próprias
experiências e sua jornada espiritual. "
- Papa Francisco, Homilia, Abertura do Caminho Sinodal, 10 de Outubro de 2021

Passo 1
Ouça, conte detalhes, sem julgamento, sem antecipar respostas, apenas
registrando o que ouvimos e observamos.
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SESSÃO 4 - PRÁTICA ESCUTANDO
Passo 2
Recontando sua história. Que momento ou experiência mudou tudo para você?
Talvez você sempre amou o Senhor e a fé católica, ou talvez ainda esteja
encontrando o seu caminho, mas há algo que o mantém na jornada. Seu
testemunho, sua jornada de fé podem ser apenas as palavras que alguém precisa
falar sobre a dela, especialmente se a jornada foi paralisada, interrompida ou ainda
não começou.
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ESCUTANDO OS OUTROS

Testemunhos

"Apesar de nossos pecados e erros, Deus nos abençoou
com um casamento rico e duas lindas filhas. Estamos
convencidos de que somos chamados a compartilhar essas
bênçãos com outras pessoas, principalmente com outros
casais, para que possam experimentar a riqueza de um
relacionamento centrado na fé. Por meio da oração e do
estudo, percebemos o chamado para viver nosso
casamento como vocação e sacramento em uma
comunidade de fé. Acreditamos que os casamentos
baseados em Deus e no Seu amor podem renovar a Igreja e
mudar o mundo. "
- Doug e Debbie Sousa
São João de Deus, Somerset
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Kit de Ferramentas
Paroquial
para Consultas
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KIT DE FERRAMENTAS
PAROQUIAL PARA CONSULTAS
Recursos neste kit de ferramentas
Neste kit de ferramentas, você encontrará vários recursos
para ajudá-lo a planejar e hospedar sua sessão de escuta
paroquial.
Este kit de ferramentas contém os seguintes recursos:
Duas opções para hospedar consultas paroquiais
Anúncios de Boletim
Anúncios Flocknote
Homilia ajuda
Orações dos fiéis
Lista de controle
Perguntas sinodais
Vários materiais neste kit de ferramentas foram retirados ou
adaptados dos Materiais Sinodais da Arquidiocese de
Washington, com permissão. Para acessá-los na íntegra, visite:
www.adw.org/synod. Agradecemos à Arquidiocese de
Washington por seu apoio.
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ORAÇÕES SYNOD
Adsumus Sancte Spiritus
Atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560-636 DC), esta oração tem sido
tradicionalmente usada em Concílios e Sínodos por centenas de anos. A
versão abaixo foi projetada especificamente para a jornada sinodal da
Igreja de 2021 a 2023.
Estamos diante de você, Espírito Santo
como nos reunimos em seu nome.
Contigo sozinho para nos guiar,
sinta-se em casa em nossos corações;
Ensine-nos o caminho que devemos seguir
e como devemos persegui-lo.
Somos fracos e pecadores;
não vamos promover a desordem.
Não deixe a ignorância nos levar para o caminho errado
nem a parcialidade influencia nossas ações.
Deixe-nos encontrar em Você a nossa unidade
para que possamos viajar juntos para a vida eterna
e não se desvie do caminho da verdade
e o que é certo.
Tudo isso pedimos a Você,
Quem está trabalhando em qualquer lugar e hora,
Na comunhão do Pai e do Filho,
Para sempre e sempre,
Um homem.

Vem Espirito Santo
Venha, Espírito Santo, encha os corações dos seus fiéis e acenda neles o fogo
do seu amor. Envie seu Espírito e eles serão criados. E você deve renovar a
face da terra.
Ó Deus, que pela luz do Espírito Santo instruiu os corações dos fiéis, concede
que pelo mesmo Espírito Santo sejamos verdadeiramente sábios e
desfrutemos sempre de Suas consolações, Por Cristo Nosso Senhor, Amém.
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OPÇÃO 1:

SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Equipamentos e materiais para sessões de consulta
Espaço:
• Uma sala com mesas e cadeiras suficientes para todos os participantes
• Um microfone (se necessário)
• Mesa de hospitalidade com bebidas e lanches
Em cada lugar de mesa:
• Guia do Participante para o número de cadeiras na mesa (consulte o Guia do
Participante ao lado)
• Canetas e / ou lápis
• Bíblia aberta em Atos 2: 14-21
• Folhas de anotações para registrar comentários
OPÇÃO 1: SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA (3 HORAS)
Abaixo está o esboço geral para uma sessão de consulta de meio dia. O Guia do
Facilitador anexo fornece detalhes sobre como conduzir esta sessão de consulta,
incluindo um exemplo de roteiro do facilitador; orações de abertura e
encerramento e uma visão geral detalhada da sessão.
Prazo: 3 horas
Formato: Discussão em pequenos grupos
Hospitalidade (10 minutos)
Boas-vindas e introdução (2 minutos)
Oração de abertura (5 minutos)
Regras básicas do participante (3 minutos)
Visão geral do processo sinodal (15 minutos)
Pequeno grupo: a questão fundamental (60 minutos)
Reflexão sobre as Escrituras e os princípios sinodais
Compartilhamento em pequenos grupos
Pausa (20 minutos)
Grupo pequeno: questões centrais (60 minutos)
Ouvindo
Falando
Compartilhando Responsabilidade por nossa Missão Comum e
Compartilhando Autoridade e Participação
Discernir e decidir
Celebração
Espírito Santo
Fechamento (5 minutos)
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OPÇÃO 2:

UMA SESSÃO DE CONSULTA DE TRÊS
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
Equipamentos e materiais para sessões de consulta
Espaço:
• Uma sala com mesas e cadeiras suficientes para todos os participantes
• Um microfone (se necessário)
• Mesa de hospitalidade com bebidas e lanches
Em cada lugar de mesa:
• Guia do Participante para o número de cadeiras na mesa (consulte o Guia do
Participante ao lado)
• Canetas e / ou lápis
• Bíblia aberta em Atos 2: 14-21
• Folhas de anotações para registrar comentários
OPÇÃO 2: Sessão de CONSULTA de três semanas (90 minutos a cada semana)
Abaixo está o esboço geral para uma sessão de consulta de três semanas. O Guia
do Facilitador fornece detalhes sobre como conduzir essas sessões de consulta,
incluindo um exemplo de roteiro do facilitador; orações de abertura e
encerramento e uma visão geral detalhada das sessões.
Prazo: 90 minutos cada sessão
Formato: Discussão em pequenos grupos
SEMANA UM
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Visão geral do processo sinodal (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Pequeno grupo: a questão fundamental (40 minutos)
Fechamento (5 minutos)
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OPÇÃO 2:

UMA SESSÃO DE CONSULTA DE TRÊS
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
SEMANA DOIS
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Grupo Pequeno: Ouvindo (15 minutos)
Grupo pequeno: Falando (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Grupo Pequeno: Compartilhando a Responsabilidade por Nossa Missão
Comum e Compartilhando Autoridade e Participação (25 minutos)
Fechamento (5 minutos)
SEMANA TRÊS
Boas-vindas e introdução (10 minutos)
Oração de abertura para a sessão de escuta paroquial (5 minutos)
Regras básicas do participante (5 minutos)
Grupo Pequeno: Discernimento e Decisão (20 minutos)
Pausa (5 minutos)
Grupo Pequeno: Celebração (20 minutos)
Grupo Pequeno: Espírito Santo (20 minutos)
Fechamento (5 minutos)
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
CONSULTA
Lista de verificação de voluntários:
_____ Facilitador qualificado (embaixador paroquial?)
_____ Equipe de Hospitalidade
_____ Embaixador / Paroquiano / Funcionários da Paróquia para consolidar notas de
pequenos grupos
Lista de verificação de materiais:
_____ Manual do Facilitador
_____Crachás
_____ Folha de Login
_____ Cópias do Guia do Participante (uma por pessoa)
_____ Alimentação / hospitalidade
_____ Cópias de folhas de anotações
_____ Configuração do espaço para pequenos grupos
_____ Bíblia aberta em Atos 2: 14-21
Depois do Dia do Embaixador
____ Crie um plano para o formato de consulta da sua paróquia; corrigir conforme necessário
à situação das suas paróquias.
____ Discernir quais grupos e indivíduos específicos devem ser incluídos.
.
____ Estabeleça um horário para se encontrar com seu pastor para revisar, ajustar e finalizar o
plano. Certifique-se de ter a aprovação do pastor antes de prosseguir.
____ Comece a agendar consultas. Estenda a mão para pessoas de cuja ajuda você pode
precisar faça isso.
Antes das Consultas
____ Trabalhe com sua paróquia para ajudar a educar os paroquianos sobre o processo sinodal.
Você pode usar os artigos encontrados neste guia explicando o que é o Sínodo, o
Processo de Viagem Juntos, ou pontos de Tim Glemkowski sobre a missão da Igreja.
_____Convide a comunidade divulgando o Sínodo usando Flocknote, nas missas, em seu
boletim, bem como pedindo a todos os paroquianos que deixem suas vozes serem
ouvidas e escutem a voz de seus irmãos e irmãs participando da sessão paroquial.
Certifique-se de convidar aqueles que não vão regularmente à missa. Este Sínodo é para
todos e uma oportunidade para a evangelização. Convide outras pessoas para ajudá-lo a
convidar pessoalmente pessoas para comparecer. (Veja o kit de ferramentas da paróquia
adjacente para recursos e ideias)
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
CONSULTA
____ Identifique um facilitador qualificado que possa orientar a conversa. Os padres são
encorajados a encontre um líder religioso ou leigo da comunidade, ou um facilitador
externo para o consulta.
____ Identifique alguém para servir como secretário para digitar notas de pequenos grupos em
uma paróquia relatório. (Este pode ser um dos Embaixadores da sua paróquia)
Nas Consultas
____ Ofereça hospitalidade, como comida e boas-vindas para criar um ambiente acolhedor
ambiente para todos os que vêm.
____ Traga crachás para incentivar a conversa, especialmente para quem é novo.
____ Peça aos participantes que se inscrevam coletando o nome do participante, e-mail e se
eles estão interessados em aprender mais sobre a comunidade paroquial.
____ Reúna os participantes em pequenos grupos de 5-6 pessoas para que todos tenham um
oportunidade de compartilhar e ouvir. Se você tiver vários grupos pequenos,
certifique-se de que haja um anotador para cada grupo. Você também pode encorajar
os pequenos grupos para compartilhar com todo o grupo após a discussão.
____ Lembre os participantes do propósito do que você está lá para fazer - para
discernir o Espírito Santo, ouvir uns aos outros e discutir como a Igreja
podem trabalhar melhor em conjunto para cumprir sua missão.
____ Estabeleça as regras básicas conforme necessário (consulte o Kit de Ferramentas
Paroquial: Facilitando Pequenos Grupos)
Depois das Consultas
____ Acompanhe os participantes sobre como eles podem ajudar na renovação paroquial.
Esse poderia vir como resultado do feedback obtido (ou seja, estar envolvido em um
determinado ministério paroquial, iniciativa, ou para criar um para implementar o passos
missionários da carta pastoral ao longo do tempo).
____ Convide os participantes a se inscreverem e participarem do Evento Sinodal Diocesano
em Março de 2022.
____ Compile o feedback da consultoria e envie ao Rev. David Frederici
(vps@dioc-fr.org) até 30 de abril de 2022.
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FACILITANDO PEQUENOS GRUPOS
Abaixo estão várias dicas e "truques" gerais para liderar discussões em pequenos
grupos. Observação - essas são apenas ideias. Sinta-se à vontade para ajustar o idioma e
o tom de acordo com seu estilo pessoal ou seu público específico.
• Leia as perguntas e os materiais com antecedência.
• Comece com uma oração, apresente-se como membro da paróquia e compartilhe que
seu papel é ajudar a facilitar a discussão, nos manter no tempo e capturar seus
pensamentos.
• Lembre as pessoas de compartilhar de forma aberta e honesta e certifique-se de que
todos tenham a oportunidade de compartilhar, se assim o desejarem.
• Estabeleça regras básicas para o compartilhamento, como se você participará ou não de
um pedido ou as respostas serão compartilhadas espontaneamente, ou que as pessoas
devem se abster de acompanhar uma resposta até que todos tenham compartilhado para
que possam realmente ouvir.
• Permaneça imparcial. Seu papel é perguntar e ouvir, não compartilhar suas idéias /
opiniões. Se alguém em seu grupo lhe fizer uma pergunta como "o que significa uma
experiência inspiradora?" uma resposta apropriada é “o que você acha que isso significa?
Quando você ouve essas palavras, o que você espera? ” - Essa técnica nos ajuda a
entender o que é claro / não claro, bem como o que as pessoas esperam, sem distorcer
seu pensamento.
• Procure oportunidades de perguntar "por que" ou "por que não". Por exemplo, se
alguém compartilha "Eu realmente gosto dessa ideia", uma resposta apropriada poderia
ser "Isso é ótimo, o que te faz gostar desta ideia em particular?"
• Para algumas perguntas do tipo sim / não, você pode levantar as mãos rapidamente e
perguntar "por que / por que não"
• Não tenha medo do silêncio. O silêncio pode ajudar as pessoas a processar melhor o que
foi dito, formular um pensamento ou discernir em um determinado momento.
• Se alguém está correndo muito tempo, corte-o. Algo como “Muito obrigado por sua
contribuição Lisa, odeio interromper você, mas precisamos ter certeza de que ouviremos
de todos ou quero ter certeza de que estamos no horário”
• Se alguém sair do tópico “Agradeço sua opinião, John e realmente quero ter certeza de
que permaneceremos no tópico. Estou a escrever o vosso comentário sobre o nosso
parque de estacionamento para que a junta de freguesia os revise num momento mais
oportuno. Sinta-se à vontade para ficar após a sessão para discutir mais, se necessário ”
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RECURSOS PARA PROMOÇÃO
DE CONSULTAS
Anúncios de Boletim
Toda a Igreja Católica é chamada a participar no próximo Sínodo dos Bispos. Em
preparação para o Sínodo Internacional dos Bispos em 2023, o Papa Francisco deseja sua
opinião sobre o tema “Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão”. Você
está convidado a se juntar a Fr ._________ para uma sessão de escuta paroquial em DATE.
Convide familiares, amigos, vizinhos - queremos que todos participem desta sessão de
escuta. Para RSVP, envie um e-mail: PARISH EMAIL.
OU
Toda a Igreja Católica é chamada a participar no próximo Sínodo dos Bispos! Em
preparação para o Sínodo Internacional dos Bispos em 2023, o Papa Francisco deseja sua
opinião sobre o tema “Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão”. Você
está convidado a se juntar a Fr ._________ para uma série de sessões de escuta paroquial
de três semanas sobre DATAS. Convide familiares, amigos, vizinhos - queremos que
todos participem desta sessão de escuta. Para RSVP, envie um e-mail: PARISH EMAIL.
Flocknote
Em preparação para o Sínodo Internacional dos Bispos em 2023, o Papa Francisco deseja
sua opinião sobre o tema “Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão”. Por
favor, junte-se ao Pe ._________ para uma sessão de escuta paroquial. A sessão de escuta
do Sínodo da nossa paróquia é em DATA no LOCAL DE INSERÇÃO. Queremos ouvir de
você como a nossa comunidade paroquial pode apoiá-lo melhor. Por favor, considere
juntar-se a nós! Convide familiares, amigos, vizinhos - queremos que todos participem
desta sessão de escuta.
Synod Communications Toolkit
Visite www.synod.va/en/resources1.html para baixar gratuitamente pôsteres, folhetos,
kit de ferramentas de mídia social, modelos de powerpoint e cartões de oração sinodais
Idéias de comunicação
Os artigos e páginas informativas deste guia podem ser reimpressos e distribuídos para
fins educacionais e promocionais nas paróquias.
Junto com os materiais encontrados no kit de ferramentas de comunicação do Sínodo, as
paróquias podem compartilhar esses materiais como:
Inserções ou uma série de colunas em boletins
Incluído nos sites paroquiais
Postado em plataformas de mídia social paroquial
Usado para formar uma série de mensagens / homilia na missa
Comunique-se via Flocknote ou e-mail
Dado àqueles que RSVP para consultas antes das consultas reais para informá-los
antes de comparecer

49

DICAS DE HOMILIA
Analogias Modernas
• Jantar em família: o Sínodo é como um grande jantar em família. Todos
comparecem: os adolescentes rebeldes, o tio rabugento, o primo que luta pela
sobriedade, a tia divorciada, o seu tio, mãe e pai favoritos. Toda a família fala
antes, durante e depois. Pode haver risos, alegria, velhas histórias e nostalgia.
Pode haver tensões, discussões e frustrações. Pode haver um grande elefante na
sala sobre o qual ninguém fala. No entanto, no final do dia - não importa o que
aconteça, eles são todos uma família. Tal é a Igreja durante o processo sinodal,
mas unida mais intimamente, pois as águas do batismo unem mais do que as
águas do ventre.
• Uma viagem de carro: o processo do Sínodo pode parecer uma longa viagem
de família. Diferentes membros da família podem se revezar na direção e na
navegação. Pode haver conversas boas e profundas. Pode haver algumas
conversas que servem apenas para passar o tempo. Pode haver longos períodos
de silêncio. Pode haver um desvio, um bloqueio na estrada, uma parada no box
ou uma pausa necessária para ir ao banheiro. No entanto, apesar de tudo, todos
chegam em casa em segurança. A Igreja é como um carro em que todos os
membros da família viajam para chegar a seu destino. Cristo é o mapa e o
Espírito Santo é o motor. Cada membro da família tem papéis e importância
distintos. Papai é papai. Mamãe é mamãe - não importa quem está dirigindo ou
navegando. Na Igreja, todos compartilham a responsabilidade de acompanhar
uns aos outros no caminho rumo à pátria celestial da Casa do Pai. O processo
sinodal é uma forma de nos acompanharmos na jornada de volta para casa.
Analogias Escriturais
• O Êxodo: Uma história fundamental para o Povo de Deus é seu nascimento
como uma nação de outra nação por meio de sua redenção da escravidão. Eles
viram as obras poderosas de Deus, conheceram Sua providência no mana e
receberam Sua lei. Mesmo assim, eles continuam reclamando e murmurando. Em
meio às dificuldades da comunidade, Moisés reúne outras pessoas para ajudá-lo
a ouvir o povo, e Moisés diz: "Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o
Senhor colocasse seu Espírito sobre eles!" Através de todas as dificuldades,
altos e baixos, eles viajam juntos em direção à terra prometida. O processo
sinodal é semelhante no sentido de que o povo de Deus foi redimido pelo
pecado pelo novo Moisés. A Igreja viu as obras poderosas de Deus, conhece Sua
providência na Eucaristia e
recebeu o Espírito Santo. As palavras de Moisés são cumpridas no Pentecostes e
aplicadas a nós em nosso batismo. Somos um povo profético, e o processo
sinodal nos pede que nos escutemos enquanto caminhamos juntos para o Último
Dia em que todas as lágrimas serão enxugadas.
50

DICAS DE HOMILIA
• O Caminho para o Emaús: Dois discípulos estão viajando para Emaús falando
sobre a morte de Cristo, e um estranho se aproxima deles, que aparentemente
não sabe as últimas notícias. Os dois prontamente compartilham com Ele, e Ele
começa a explicar a eles o significado mais profundo do que aconteceu no
contexto da história da salvação. Os discípulos ouvem atentamente o estranho
entre eles e o convidam para uma refeição com eles. Quando Ele parte o pão, eles
percebem que Ele é o Cristo ressuscitado dos mortos em seu meio. Seus corações
estão queimando dentro deles, e eles correm para dizer aos apóstolos que Cristo
ressuscitou dos mortos.
Os fiéis discípulos em viagem são como a Igreja neste tempo do Sínodo. Eles
acolhem o estrangeiro, compartilham com Ele as últimas notícias e olham para a
crise de hoje à luz da ação salvífica de Deus ao longo da história. Eles se reúnem
em torno de uma festa, vêem Cristo, e o Espírito Santo os move a se engajar na
missão da Igreja: o anúncio de Cristo Ressuscitado. O objetivo do Sínodo é
caminhar juntos e ouvir uns aos outros, enquanto olhamos os sinais dos tempos
ensombrados pela cruz e os entendemos à luz de Cristo Ressuscitado. Então,
participaremos da missão da Igreja pelo poder do Espírito Santo que arde em
nossos corações.
Temas relevantes das temporadas litúrgicas
• Advento: Os temas de uma Igreja em espera ansiosa, antecipação ansiosa e
preparativos penitenciais para o cumprimento das promessas de Deus podem
destacar a importância de ouvir com oração a orientação do Espírito no Sínodo e
assumir a disposição humilde das palavras de Nossa Senhora ao anjo : "Faça-se
em mim segundo a tua palavra."
• Natal: Os detalhes da história do presépio são esclarecedores. A rejeição do
estalajadeiro, a canção angelical, a adoração dos pastores, os dons dos Magos e a
malícia de Herodes, todos retratam o
diferentes reações e disposições que podem surgir ao longo do processo sinodal.
A Palavra de Deus tornada conhecida por meio da carne humana pode ser
rejeitada pelo mundo, cantada pelos contemplativos, adorada pelos
marginalizados, presenteada pelos periferias e desprezada pelos poderes
institucionais. Independentemente das reações dos outros a Cristo, Ele
permanece sempre nosso modelo - mesmo em Sua infância. Pois Ele se humilhou,
assumindo a forma de servo. A humildade e o serviço ao próximo são essenciais
para um Sínodo fecundo.
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DICAS DE HOMILIA
• Tempo Comum: Os três temas centrais desta temporada são: o ensino, os
milagres e a vida oculta de Cristo. Se os ensinamentos de Cristo são o
fundamento, a luz e o guia para as discussões sinodais, então os milagres serão
conhecidos por meio do Povo de Deus por sua fidelidade à missão da Igreja em
sua vida cotidiana.
• Quaresma: O Sínodo pode servir como um exame de consciência em toda a
paróquia, abrangendo a diocese e abrangendo a Igreja. É um tempo para ver
onde nós, como comunidade, ficamos aquém do Evangelho, nos arrependemos,
nos reconciliamos com Deus e com nosso próximo e fazemos uma resolução
firme de fazer o que for necessário para responder ao Chamado Universal à
Santidade. A Quaresma e o Sínodo são um caminho num mundo escurecido pelo
pecado que toda a Igreja faz junta rumo à luz de Cristo Ressuscitado. É uma
jornada que devemos embarcar agora. Por agora é o momento certo e aceitável.
Agora é o dia da Salvação.
• Páscoa: Durante o tempo entre a Ressurreição e a Ascensão, Cristo aparece
para muitas pessoas. Ele passa o tempo ensinando Seus discípulos sobre o Reino
e os comissiona para espalhar o Evangelho e batizar as nações. Páscoa é a época
para enfatizar o evangelho
missão do Sínodo e encoraja todos a participarem plenamente nessa missão,
sem medo de qualquer espécie. Pois se Cristo venceu a morte, então Suas
promessas são verdadeiras e não há nada a temer. O Sínodo deve ser um
anúncio de Cristo Ressuscitado ao mundo. Essa reunião de pessoas que
genuinamente acreditam que o Deus Crucificado ressuscitou dos mortos
colocará o mundo em chamas com o Espírito Santo para a glória de Deus Pai.
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ORAÇÕES DOS FIÉIS
As seguintes Orações dos Fiéis foram desenvolvidas pelo Sínodo dos
Bispos e podem ser usadas durante a Missa para orar pela orientação
do Espírito Santo durante este processo sinodal.
Pela Igreja. Para que possamos caminhar como companheiros, lado a lado
no mesmo caminho. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Para ouvidos atentos. Que nossos corações e mentes estejam abertos
para ouvir os outros sem preconceitos. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Pelo dom de falar abertamente. Que sejamos encorajados neste caminho
sinodal a falar com coragem e parrhesia, integrando liberdade, verdade e
amor. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Por uma Igreja que celebra. Que o nosso caminho juntos nos próximos
meses se baseie na escuta conjunta da Palavra de Deus e na celebração
da Eucaristia na comunhão do Povo de Deus. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Pela nossa participação na Missão de Cristo. Para que, através de nosso
caminho sinodal juntos, possamos crescer em nossa responsabilidade
compartilhada da missão que nos é confiada. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Por um verdadeiro diálogo na Igreja e na sociedade. Para que por um
caminho de perseverança, paciência e compreensão mútua, possamos
estar atentos à experiência de pessoas e povos. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Pela unidade dos cristãos. Esse diálogo entre cristãos de diversas
denominações, unidos por um só Baptismo, pode irradiar com novo brilho
neste caminho sinodal. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
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PRAYERS OF THE FAITHFUL
Para o exercício da autoridade e participação no Povo de Deus. Que as
raízes sinodais da Igreja frutifiquem em novas formas de estar ao serviço
uns dos outros em todos os níveis do Corpo de Cristo. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Para que nosso discernimento seja conduzido pelo Espírito Santo. Que
todas as decisões tomadas neste caminho sinodal possam ser discernidas
através de um consenso que flui de nossa obediência comum ao Espírito
Santo. Oramos ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
Para uma espiritualidade de caminhar juntos. Para que sejamos formados
como discípulos de Cristo, como famílias, como comunidades e como
seres humanos, por meio da experiência deste caminho sinodal. Oramos
ao Senhor.
R /. Senhor, ouve nossa oração.
De: Sugestões para a Liturgia para Celebrar a Abertura do Sínodo nas
Igrejas Locais pelo Sínodo dos Bispos. Este recurso foi distribuído pelo
Sínodo dos Bispos às conferências episcopais.
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