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CONVERSAS SINODAIS

Notas do gravador

Data: Localização:

Como está acontecendo esse “caminhar juntos” hoje na sua paróquia?
Como o Espír ito Santo está convidando sua comunidade paroquial a
crescer em “caminhar juntos”?

A QUESTÃO FUNDAMENTAL

Uma Igreja Sinodal,  ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”.
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Onde nessas experiências você ouve a voz do Espír ito Santo?

A QUESTÃO FUNDAMENTAL CONTINUA

Uma Igreja Sinodal,  ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”.
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Como Deus está falando conosco por meio das vozes que
estão em nosso meio?

QUESTÃO PRINCIPAL 1:  ESCUTANDO

Como Deus está falando conosco por meio de vozes que às
vezes ignoramos, incluindo as da periferia?
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Que espaço existe para ouvir as vozes das periferias,
especialmente grupos culturais,  mulheres, pessoas com
deficiência, pessoas que vivem em situação de pobreza,
marginalização ou exclusão social?

QUESTÃO PRINCIPAL 1:  ESCUTA CONTINUADA
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O que permite ou impede você de falar com coragem,
franqueza e responsabil idade em sua paróquia e na
sociedade?

QUESTÃO PRINCIPAL 2: FALANDO PARA FORA

Que espaço existe em sua paróquia para a voz das
pessoas, incluindo membros ativos e inativos de nossa fé?
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Como os membros batizados da sua paróquia podem participar
na missão da Igreja de anunciar o Evangelho?

QUESTÃO CENTRAL 3:
COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADE PARA NOSSA
MISSÃO COMUM E COMPARTILHAMENTO DE AUTORIDADE E
PARTICIPAÇÃO

O que impede as pessoas de serem ativas na sua paróquia?
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Como a autoridade ou governança é exercida em sua paróquia local?

QUESTÃO CENTRAL 3:
COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADE PARA NOSSA 
MISSÃO COMUM E COMPARTILHAMENTO DE AUTORIDADE E
PARTICIPAÇÃO CONTINUAÇÃO

Como o trabalho em equipe e a corresponsabil idade são
colocados em prática na sua paróquia local?
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Como a sua paróquia usa os métodos de ouvir e falar
(consulta) para tomar decisões?

QUESTÃO CENTRAL 4: DISCERNIR E DECIDIR

Como a sua paróquia promove a participação na tomada
de decisões dentro das estruturas hierárquicas da Igreja?

Os métodos de tomada de decisão da sua paróquia ajudam você a
ouvir todos os membros da comunidade, incluindo aqueles que
estão nas periferias da vida paroquial?
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Como a oração e as celebrações l itúrgicas, especialmente a

Missa dominical,  inspiram e orientam a sua paróquia?

QUESTÃO CENTRAL 5: CELEBRAÇÃO

Como sua vida de oração e celebração da Missa inspira e informa
suas decisões pessoais e decisões na comunidade paroquial?

Como a paróquia convida todos os católicos batizados, incluindo
nossas comunidades étnicas, jovens, famíl ias e pessoas com
deficiência e suas famíl ias, para a vida ativa da paróquia,
especialmente a missa dominical?
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Com base na sua parti lha em pequeno grupo, cite uma
visão em que você ouviu a voz do Espír ito Santo hoje.

QUESTÃO FINAL SOBRE O ESPÍRITO SANTO


