CONTEÚDO DO GUIA
DO FACILITADOR
Materiais neste Guia
Neste guia, você encontrará esboços, pontos, perguntas e
avisos para as seguintes opções de sessão de consulta:
Páginas 1-9 - Sessão de Consulta de Meio Dia (3 horas)
Páginas 10-22 - Sessões de consulta de três semanas (90
minutos cada)
Use este guia em conjunto com o Guia do participante que o
acompanha.
Para exemplos adicionais ou sugestões sobre como implementar
consultas paroquiais, visite:
www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitating-synodalconsultation.html
Vários materiais neste guia 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.

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 1:

SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Abaixo, o facilitador encontrará um esboço detalhado para a sessão de consulta
paroquial. A fonte regular indica informações direcionais. A fonte em itálico indica
um script a ser seguido pelo facilitador.
O papel do facilitador é monitorar o tempo dedicado a cada seção, fornecer
atualizações de tempo (por exemplo, “Você tem mais cinco minutos para isso”) e
conduzir o grupo pelas conversas no tempo alocado.
Hospitalidade (10 minutos)
Boas-vindas e introdução (2 minutos) Comece no tempo apresentando a sessão,
dando as boas-vindas aos participantes; apresente-se aos participantes e convideos a se apresentarem aos outros membros do grupo sentados à mesa. Certifique-se
de que o pastor e qualquer outro clero, religioso ou pessoal da paróquia se
apresentem.
Oração de abertura (5 minutos) Peça ao pastor ou facilitador para conduzir a
oração de abertura. (consulte o Serviço de Oração de Abertura no Guia do
Participante).
Regras básicas do participante: (3 minutos) Após a oração de abertura, diga:
O processo sinodal envolve uma escuta ativa. Ouvir está no centro de nosso
conversa hoje. No seu Guia do Participante, você encontrará a Escuta
Regras básicas do participante da sessão. Lembre-se de dar total atenção a
cada outro e ouvir a voz de Deus em seus corações. Ouça a compreensão
levando a sério o que outras pessoas compartilham. Ao compartilharmos, os
indivíduos falarão, um de cada vez, sem interrupção, enquanto outros ouvem.
Todos terão um chance de falar e, se quiser, pode optar por passar.
Cada pequeno grupo terá um anotador; reserve um momento para selecionar um
membro do grupo para servir como “anotador” para a discussão do grupo.
Dê ao grupo alguns minutos para nomear o anotador e convide os anotadores
designados a se aproximarem para pegar as folhas do registrador e a caneta.
Visão geral do processo sinodal (15 minutos)
Dizer:
Quando você chegou hoje, cada pessoa recebeu um guia do participante, abra
o guia do participante para o esboço do encontro de hoje. Ao longo deste
processo, o guia, serve como um auxílio para facilitar nossa discussão em
pequenos grupos. Dê uma momento para revisar a agenda de hoje.
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Como sabem, toda a Igreja Católica é chamada a participar no próximo Sínodo
dos Bispos. O Sínodo é intitulado: “Por uma Igreja Sinodal: Comunhão,
Participação e Missão”.
Sínodo é uma palavra grega (sinodos) que significa uma reunião ou assembleia.
As duas palavras gregas que compõem o Sínodo são sin, que significa juntos, e
hodos, que significa caminho ou jornada.
O Papa Francisco chamou todo o Povo de Deus a caminhar juntos! Este Sínodo
não é apenas mais um encontro com apresentações orais e relatórios escritos.
Este Sínodo é um processo de caminhar juntos. Como Igreja, ouviremos uns aos
outros, dialogaremos uns com os outros,
orar juntos, discernir juntos e tomar decisões juntos com o propósito de
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo.
O Papa Francisco está pedindo a cada diocese local que se reúna - clero,
religiosos e leigos - para primeiro ouvir as alegrias e esperanças uns dos outros,
dores e ansiedades (c.f. Gaudium et Spes no. 1). Depois de ouvirmos uns aos
outros, somos chamados a dialogar sobre as maneiras de nos acompanharmos
enquanto buscamos crescer em santidade. Ouvir e falar na Igreja sempre
envolve oração. Estamos ouvindo, dialogando e orando juntos para que
possamos ouvir a voz do Espírito Santo. O “objetivo” deste caminhar juntos não
é criar uma nova visão ou plano pastoral com objetivos. Em vez disso, o objetivo
de nossa jornada juntos é estarmos presentes uns com os outros, ouvir e
aprender uns com os outros e crescer mais perto do Senhor e de Sua Igreja.
Neste encontro, enquanto ouvimos, dialogamos e oramos, participamos de uma
prática que remonta à Igreja primitiva. Ao longo da história da Igreja, a Igreja
se reuniu no Sínodo para abrir nossos corações à voz do Espírito Santo. A base
da vida religiosa é a reunião dos irmãos e irmãs em oração, escuta das vozes
dos membros e discernimento. Uma questão chave para compreender o convite
do Papa Francisco para que toda a Igreja caminhe junta é - O que é
sinodalidade?
Uma breve definição útil do Sínodo dos Bispos. É uma reunião de bispos que
1. Promove uma unidade mais estreita entre os bispos e o Papa
2. Oferece conselho ao Papa em questões de fé e moral e disciplina da Igreja
3. Estuda questões relativas à Igreja no mundo
A votação no Sínodo dos Bispos é limitada aos bispos presentes na reunião
sinodal. No entanto, clérigos, religiosos e religiosas, teólogos, catequistas,
canonistas e especialistas leigos participam da reunião sinodal com os bispos,
fornecendo seus conselhos.
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Nos reunimos hoje para fazer exatamente isso, para fornecer aos nossos bispos
conselhos - também para refletir sobre as perguntas que o Papa Francisco nos
apresenta e ouvir a nossa irmãos e irmãs. Comecemos.
Pequeno grupo: a questão fundamental (60 minutos)
Dizer:
Ao iniciarmos nossa sessão de escuta, vamos lembrar: nossa jornada sinodal
acontece no meio de onde a Igreja normalmente vive e trabalha no dia a dia vida
dos fiéis. O processo sinodal convida cada um de nós - o Povo da Deus para
lembrar que caminhamos juntos. Além disso, nessa jornada de fé, somos
chamados a ouvir a voz do Espírito Santo. (c.f. Documento Preparatório nº 37)
Convide um paroquiano para se voluntariar para ler Atos 2: 14–21 e diga:
Ao ouvirmos a Palavra de Deus, vamos refletir sobre como a Escritura chama
todos a compartilhar e anunciar a Boa Nova, para abrir nossos corações para
ouvir a fé jornada de nossos irmãos e irmãs, para rezar como uma comunidade e
abrir nossos corações para ouvir a voz do Espírito Santo.
Convide o paroquiano a ler: Atos 2: 14-21
Instrua os pequenos grupos a:
Abra seus guias para encontrar a questão fundamental. Antes de começarmos
compartilhando uns com os outros, quero lembrar a todos que os membros do
grupo revezam-se compartilhando suas reflexões, uma de cada vez, sem
interrupção, enquanto outros membros do grupo escutam. O anotador gravará as
reflexões. Por favor continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa.
Leia em voz alta:
Uma Igreja Sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”.
Em seu livreto do participante, reflita sobre as seguintes questões:
Como está acontecendo esse “caminhar juntos” hoje na sua paróquia?
Como o Espírito Santo está convidando sua comunidade paroquial a crescer em
“caminhar juntos”? (Documento Preparatório nº 26)
Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em seu
livreto. Em sua reflexão sobre “viajar juntos”, pense sobre:
Que experiências, na sua paróquia local, esta questão traz à mente?
Quais são as alegrias da sua vida paroquial?
Quais são as dificuldades e obstáculos para uma vida paroquial ativa que
você encontrou?
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Um membro fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros membros ouvem.
Por favor, mantenha suas respostas em 1-2 minutos por pessoa. Vou chamar o
tempo e vamos em seguida, passe para a próxima pergunta.
Reserve 10 minutos para compartilhar em pequenos grupos.
Ao final de 10 minutos, faça a seguinte pergunta:
Onde nessas experiências você ouve a voz do Espírito Santo?
Após 10 minutos, convide os participantes para um intervalo de 20 minutos.
Pausa (20 minutos)
Após o intervalo, instrua os paroquianos a:
Abra a página intitulada The Core Questions. Obrigado pela sua abertura e
participação antes do intervalo. Nesse momento, o processo nos convida a ir
mais fundo.
Lembre-se de nossa conversa fundamental anterior, à medida que exploramos
áreas que são no coração da nossa comunidade. Como um lembrete, os
anotadores continuarão a compartilhamento de grupo de registro, uma pessoa
fala por vez, sem interrupção, como outros ouvem. Por favor, mantenha suas
respostas em 1-2 minutos por pessoa. eu ligarei vez e passaremos para a próxima
pergunta.
Ouvindo (* 10 minutos)
Dizer:
“Ouvir é o primeiro passo, mas requer mente e coração abertos, sem
prejuízo." (Documento Preparatório nº 30)
“O sentido do caminho a que todos somos chamados é sobretudo o de
descobrir o rosto e a forma de uma Igreja Sinodal, na qual “todos têm
algo para aprender. O povo fiel, o colégio dos bispos, o bispo de
Roma: todos ouvindo uns aos outros e todos ouvindo o Espírito Santo ”.
(Documento Preparatório nº 15)
As perguntas que consideraremos em Escuta são:
Como Deus está falando conosco por meio das vozes que estão em nosso meio?
Como Deus está falando conosco por meio de vozes que às vezes ignoramos,
incluindo as da periferia?
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
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?
Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em
seu livreto.
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por
favor continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas
reflexões sobre o três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a
próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Falando (* 10 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Falando.
“Todos são convidados a falar com coragem e parrhesia, ou seja, na liberdade,
na verdade, e caridade. ” (Documento Preparatório nº 30)
“Os Pastores, estabelecidos por Deus como‘ guardiões autênticos, intérpretes e
testemunhas da fé de toda a Igreja 'não devem ter medo de ouvir o rebanho
confiado a eles. A consulta ao Povo de Deus não implica a assunção dentro da
Igreja da dinâmica da democracia baseada na princípio da maioria porque
existe, na base da participação em cada Processo sinodal, paixão
compartilhada pela missão comum de evangelização e não a representação de
interesses conflitantes. ” (Documento Preparatório nº 14)
As perguntas que consideraremos em Falando são:
O que permite ou impede você de falar com coragem, franqueza e
responsabilidade em nossa Igreja local e na sociedade?
Que espaço existe em nossas paróquias para a voz das pessoas, incluindo
membros ativos e inativos de nossa fé?
Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em
seu livreto.
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
o três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Compartilhando responsabilidade por nossa missão comum e autoridade de
compartilhamento e Participação (* 10 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Compartilhando a
responsabilidade pelo nosso comum Missão e Autoridade de Compartilhamento e
Participação. “A sinodalidade está a serviço de a missão da Igreja, da qual todos
os membros são chamados a participar. UMA A Igreja Sinodal é uma Igreja
participativa e corresponsável ”. (Preparatório N º do documento. 30)
Os membros do Povo de Deus são unidos pelo Batismo, e “se pela vontade de
Cristo, alguns são feitos professores, pastores e dispensadores de mistérios em
nome de outros, mas todos compartilham uma verdadeira igualdade no que diz
respeito à dignidade e à atividade comum a todos os Fiéis para a edificação do
Corpo de Cristo ”. (Lúmen Gentium, não. 32)
As questões que consideraremos nesta questão central são:
Como os membros batizados da sua paróquia podem participar na missão da
Igreja de anunciar o Evangelho?
O que impede as pessoas de serem ativas na sua paróquia?
Como a autoridade ou governança é exercida em sua paróquia local?
Como o trabalho em equipe e a corresponsabilidade são colocados em prática
na sua paróquia local?
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
o três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Discernir e decidir (* 10 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Discernir e decidir. No estilo
sinodal, tomamos decisões através do discernimento do que o Espírito Santo está
dizendo por meio de toda a nossa comunidade. O estilo sinodal de tomada de
decisão é ouvir primeiro, dialogar, orar,
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
discernir, e então o pastor toma uma decisão em nome da comunidade. Um
sinodal A Igreja não toma decisões para cumprir as prioridades pré-identificadas.
"Em um Igreja Sinodal, toda a comunidade, na livre e rica diversidade de sua
membros, é chamado a rezar, ouvir, analisar, dialogar, discernir e oferecer
conselhos sobre como tomar decisões pastorais que correspondam tanto quanto
possível a A vontade de Deus." (Vademecum nº 1.4)
As perguntas que consideraremos para Discernir e Decidir são:
Como a sua paróquia usa os métodos de ouvir e falar (consulta) para tomar
decisões?
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?
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
o três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Celebração: (* 10 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Celebração. “Eles se
dedicaram a o ensino dos apóstolos e para a vida comunitária, para o partir do
pão e para as orações. A admiração veio sobre todos, e muitas maravilhas e sinais
foram feito por meio dos apóstolos. ” (Atos 2: 42-43) "Jouneying juntos" só é
possível se baseia-se na escuta comunitária da Palavra e na celebração da
Eucaristia. (Documento Preparatório nº 30)
As perguntas que consideraremos para Discernir e Decidir são:
Como a oração e as celebrações litúrgicas, especialmente a Missa dominical,
inspiram e orientam a sua paróquia?
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, famílias e pessoas com deficiência e suas
famílias, para a vida ativa da paróquia, especialmente a missa dominical?
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SESSÃO DE CONSULTA DE MEIO DIA
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões, lembre
ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor,
mantenha o seu respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
os três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Pergunta final: O Espírito Santo (10 minutos)
Dizer:
Ouvimos na Carta de Paulo aos Romanos: "Que o Deus da esperança os encha de toda
a alegria e paz na fé, para que abundem na esperança pelo poder do Espírito Santo. ”
(Romanos 15:13)
Aqui está nossa pergunta final:
Com base na sua partilha em pequeno grupo, cite uma visão em que você ouviu a
voz do Espírito Santo hoje.
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor,
mantenha o seu respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre os
três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve um total de 10 minutos para esta seção.
Fechamento:
Gostaria de agradecer aos paroquianos por compartilhar e ouvir. Vamos concluir com
o Oração pelo Sínodo que usamos em nossa abertura.
Na conclusão da oração, diga:
Os anotadores devem trazer sua documentação para a frente da sala e agradecer
todos os que participaram da sessão de escuta paroquial. Os comentários gravados
do os grupos serão compilados em um relatório paroquial. Esses relatórios
contribuirão para o elaboração do nosso relatório de síntese diocesano. Obrigado e
que Deus abençoe.
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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)

11

OPÇÃO 2:

UMA SESSÃO DE CONSULTA DE TRÊS
SEMANAS
(90 MINUTOS CADA SEMANA)
Abaixo, o facilitador encontrará um esboço detalhado para a sessão de consulta

paroquial. A fonte regular indica informações direcionais. A fonte em itálico indica
um script a ser seguido pelo facilitador.
O papel do facilitador é monitorar o tempo dedicado a cada seção, fornecer
atualizações de tempo (por exemplo, “Você tem mais cinco minutos para isso”) e
conduzir o grupo pelas conversas no tempo alocado.
Hospitalidade (10 minutos)
Boas-vindas e introdução (2 minutos) Comece no tempo apresentando a sessão,
dando as boas-vindas aos participantes; apresente-se aos participantes e convideos a se apresentarem aos outros membros do grupo sentados à mesa. Certifique-se
de que o pastor e qualquer outro clero, religioso ou pessoal da paróquia se
apresentem.
Oração de abertura (5 minutos) Peça ao pastor ou facilitador para conduzir a
oração de abertura. (consulte o Serviço de Oração de Abertura no Guia do
Participante).
Regras básicas do participante: (3 minutos) Após a oração de abertura, diga:
O processo sinodal envolve uma escuta ativa. Ouvir está no centro de nosso
conversa hoje. No seu Guia do Participante, você encontrará a Escuta
Regras básicas do participante da sessão. Lembre-se de dar total atenção a
cada outro e ouvir a voz de Deus em seus corações. Ouça a compreensão
levando a sério o que outras pessoas compartilham. Ao compartilharmos, os
indivíduos falarão, um de cada vez, sem interrupção, enquanto outros ouvem.
Todos terão um chance de falar e, se quiser, pode optar por passar.
Cada pequeno grupo terá um anotador; reserve um momento para selecionar um
membro do grupo para servir como “anotador” para a discussão do grupo.
Dê ao grupo alguns minutos para nomear o anotador e convide os anotadores
designados a se aproximarem para pegar as folhas do registrador e a caneta.
Visão geral do processo sinodal (15 minutos)
Dizer:
Quando você chegou hoje, cada pessoa recebeu um guia do participante, abra
o guia do participante para o esboço do encontro de hoje. Ao longo deste
processo, o guia, serve como um auxílio para facilitar nossa discussão em
pequenos grupos. Dê uma momento para revisar a agenda de hoje.
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Como sabem, toda a Igreja Católica é chamada a participar no próximo Sínodo
dos Bispos. O Sínodo é intitulado: “Por uma Igreja Sinodal: Comunhão,
Participação e Missão”.
Sínodo é uma palavra grega (sinodos) que significa uma reunião ou assembleia.
As duas palavras gregas que compõem o Sínodo são sin, que significa juntos, e
hodos, que significa caminho ou jornada.
O Papa Francisco chamou todo o Povo de Deus a caminhar juntos! Este Sínodo
não é apenas mais um encontro com apresentações orais e relatórios escritos.
Este Sínodo é um processo de caminhar juntos. Como Igreja, ouviremos uns aos
outros, dialogaremos uns com os outros,
orar juntos, discernir juntos e tomar decisões juntos com o propósito de
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo.
O Papa Francisco está pedindo a cada diocese local que se reúna - clero,
religiosos e leigos - para primeiro ouvir as alegrias e esperanças uns dos outros,
dores e ansiedades (c.f. Gaudium et Spes no. 1). Depois de ouvirmos uns aos
outros, somos chamados a dialogar sobre as maneiras de nos acompanharmos
enquanto buscamos crescer em santidade. Ouvir e falar na Igreja sempre
envolve oração. Estamos ouvindo, dialogando e orando juntos para que
possamos ouvir a voz do Espírito Santo. O “objetivo” deste caminhar juntos não
é criar uma nova visão ou plano pastoral com objetivos. Em vez disso, o objetivo
de nossa jornada juntos é estarmos presentes uns com os outros, ouvir e
aprender uns com os outros e crescer mais perto do Senhor e de Sua Igreja.
Neste encontro, enquanto ouvimos, dialogamos e oramos, participamos de uma
prática que remonta à Igreja primitiva. Ao longo da história da Igreja, a Igreja
se reuniu no Sínodo para abrir nossos corações à voz do Espírito Santo. A base
da vida religiosa é a reunião dos irmãos e irmãs em oração, escuta das vozes
dos membros e discernimento. Uma questão chave para compreender o convite
do Papa Francisco para que toda a Igreja caminhe junta é - O que é
sinodalidade?
Uma breve definição útil do Sínodo dos Bispos. É uma reunião de bispos que
1. Promove uma unidade mais estreita entre os bispos e o Papa
2. Oferece conselho ao Papa em questões de fé e moral e disciplina da Igreja
3. Estuda questões relativas à Igreja no mundo
A votação no Sínodo dos Bispos é limitada aos bispos presentes na reunião
sinodal. No entanto, clérigos, religiosos e religiosas, teólogos, catequistas,
canonistas e especialistas leigos participam da reunião sinodal com os bispos,
fornecendo seus conselhos.
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Nos reunimos hoje para fazer exatamente isso, para fornecer aos nossos bispos
conselhos - também para refletir sobre as perguntas que o Papa Francisco nos
apresenta e ouvir a nossa irmãos e irmãs.
Vamos fazer uma pequena pausa e então começaremos o processo de escuta.
Pausa (5 minutos)
Pequeno grupo: a questão fundamental (40 minutos)
Dizer:
Ao iniciarmos nossa sessão de escuta, lembre-se: nossa jornada sinodal ocorre
em no meio de onde a Igreja normalmente vive e trabalha no dia a dia dos fiéis.
O processo sinodal convida cada um de nós - Povo de Deus a lembre-se de que
caminhamos juntos. Além disso, nessa jornada de fé somos chamados para ouvir
a voz do Espírito Santo. (c.f. Documento Preparatório nº 27)
Convide um paroquiano para se voluntariar para ler Atos 2: 14–21 e diga:
Ao ouvirmos a Palavra de Deus, vamos refletir sobre como a Escritura chama
todos a compartilhar e anunciar a Boa Nova, para abrir nossos corações para
ouvir a fé jornada de nossos irmãos e irmãs, para rezar como uma comunidade e
abrir nossos corações para ouvir a voz do Espírito Santo.
Convide o paroquiano a ler: Atos 2: 14-21
Instrua os pequenos grupos a:
Abra o seu Guia do Participante e encontre a Questão Fundamental. Antes
começamos a compartilhar uns com os outros, quero lembrar a todos que o
grupo membros se revezarão compartilhando suas reflexões, um de cada vez,
sem interrupção, enquanto outros no grupo ouvem. O anotador gravará
reflexões. Por favor, mantenha suas respostas de 1 a 2 minutos por pessoa.
Leia em voz alta:
Uma Igreja Sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”.
Em seu livreto do participante, reflita sobre as seguintes questões:
Como está acontecendo esse “caminhar juntos” hoje na sua paróquia?
Como o Espírito Santo está convidando sua comunidade paroquial a crescer
em “caminhar juntos”? (Documento Preparatório nº 26)
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Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em seu
livreto. Em sua reflexão sobre “viajar juntos”, pense sobre:
Que experiências, na sua paróquia local, esta pergunta traz à mente?
Quais são as alegrias da sua vida paroquial?
Quais são as dificuldades e obstáculos para uma vida paroquial ativa que
você encontrou?
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa. Eu chamarei o tempo e então
partiremos para a próxima pergunta.
Reserve 10 minutos para compartilhar em pequenos grupos.
Ao final de 10 minutos, faça a seguinte pergunta:
Onde nessas experiências você ouve a voz do Espírito Santo?
Fechamento:
Gostaria de agradecer aos paroquianos por compartilhar e ouvir. Vamos
concluir com A Oração pelo Sínodo que usamos em nossa abertura.
Na conclusão da oração, diga:
Os anotadores devem trazer sua documentação para a frente da sala e
agradecer todos vocês que participaram da sessão de escuta paroquial. Os
comentários gravados dos grupos serão compilados em um relatório paroquial.
Esses relatórios irão contribuir para a criação de nossa diocese relatório de
síntese. Obrigado e que Deus abençoe.
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SEMANA 2
Boas-vindas e introdução (10 minutos) Ofereça hospitalidade leve e cumprimente
as pessoas quando elas chegarem. Comece a tempo apresentando a sessão, dando
as boas-vindas aos participantes; apresente-se aos participantes e convide-os a se
apresentarem aos outros membros do grupo sentados à mesa. Certifique-se de que
o pastor e qualquer outro clero, religioso ou pessoal da paróquia se apresentem.
Oração de abertura (5 minutos) Peça ao pastor ou facilitador para conduzir a
oração de abertura. (consulte o Serviço de Oração de Abertura no Guia do
Participante).
Regras básicas do participante: (5 minutos) Após a oração de abertura, diga:
Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão voltando para o nosso segundo
de três ouvintes sessões e obrigado por todas as pessoas que estão se juntando a
nós pela primeira vez esta noite. Antes de começar, vou revisar alguns itens. O
processo sinodal envolve escuta ativa. Ouvir está no centro de nossa conversa
hoje. No seu Guia do Participante, você encontrará o Espaço do Participante da
Sessão de Audição Regras. Lembre-se de dar toda a atenção um ao outro e ouvir
o voz de Deus em seus corações. Ouça a compreensão levando a sério o que
outras pessoas compartilham. Conforme compartilhamos, os indivíduos falarão,
um de cada vez, sem interrupção, enquanto outros ouvem. Todos terão a chance
de falar e se você como, você pode optar por passar.
Cada pequeno grupo terá um anotador; reserve um momento para selecionar um
membro de o grupo servirá como “anotador” para a discussão em grupo.
Dê ao grupo alguns minutos para nomear o anotador e convide os anotadores
designados a se aproximarem para pegar as folhas do registrador e a caneta.
Grupo Pequeno: Ouvindo (15 minutos)
Dizer:
Esta semana, vamos refletir, ouvir e compartilhar sobre o núcleo do Sínodo
Perguntas. Aberto às questões centrais em seu Guia do participante.
Lembre-se de nossa conversa fundamental da semana passada enquanto
exploramos as áreas que estão no centro de nossa comunidade. Como um
lembrete, os anotadores irão continuar a gravar o compartilhamento em grupo,
um membro fala por vez, sem interrupção, enquanto outros membros ouvem. Por
favor, mantenha suas respostas em 1-2 minutos por pessoa. Ligarei para o prazo
e passaremos para a próxima pergunta.
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Ouvir é o primeiro passo, mas requer uma mente e um coração abertos, sem
prejuízo. O sentido da jornada para a qual todos somos chamados está acima de
tudo o de descobrir o rosto e a forma de uma Igreja Sinodal, na qual “todos tem
algo a aprender. O povo fiel, o colégio dos bispos, o bispo de Roma: todos
ouvindo uns aos outros e todos ouvindo o Espírito Santo. (Documento Preparatório
nº 15 e 30)
As perguntas que consideraremos em Escuta são:
Como Deus está falando conosco por meio das vozes que estão em nosso meio?
Como Deus está falando conosco por meio de vozes que às vezes ignoramos,
incluindo as da periferia?
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?
Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em seu
livreto.
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
o três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve 15 minutos.
Grupo pequeno: Falando (20 minutos)
Dizer:
“Vamos passar para a nossa próxima questão central: Falando. Todos são
convidados a falar com coragem e parrhesia, ou seja, na liberdade, na verdade e
na caridade ”. (Preparatório N º do documento. 30)
“Os Pastores, estabelecidos por Deus como‘ guardiões autênticos, intérpretes e
testemunhas da fé de toda a Igreja 'não devem ter medo de ouvir o
rebanho confiado a eles. A consulta ao Povo de Deus não implica
a assunção dentro da Igreja da dinâmica da democracia baseada na
princípio da maioria porque existe, na base da participação em cada
Processo sinodal, paixão compartilhada pela missão comum de evangelização
e não a representação de interesses conflitantes. ” (Documento Preparatório nº 14)
As perguntas que consideraremos em Falando são:
O que permite ou impede você de falar com coragem, franqueza e
responsabilidade em nossa Igreja local e na sociedade?
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em nossa Igreja local e na sociedade?
Que espaço existe em nossas paróquias para a voz das pessoas, incluindo
membros ativos e inativos de nossa fé?
Reserve um momento para anotar seus pensamentos e reflexões pessoais em seu
livreto.
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões, lembre
ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre o
duas questões. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve 20 minutos no total para esta seção.
Depois de ligar para esta seção, anuncie um breve intervalo.
Vamos fazer uma pequena pausa e, em seguida, começaremos a próxima questão
central para refletir sobre.
Pausa (5 minutos)
Grupo pequeno: Compartilhando a responsabilidade de nossa missão comum e
compartilhando autoridade e participação (25 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Compartilhando a
responsabilidade pelo nosso comum Missão e autoridade e participação. A
sinodalidade está a serviço do missão da Igreja, da qual todos os membros são
chamados a participar. Um sinodal a igreja é uma Igreja participativa e
corresponsável. (Documento Preparatório nº 30)
Os membros do Povo de Deus são unidos pelo Batismo, e “se pela vontade de
Cristo, alguns são feitos professores, pastores e dispensadores de mistérios em
nome de outros, mas todos compartilham uma verdadeira igualdade no que diz
respeito à dignidade e à atividade comum a todos os Fiéis para a edificação do
Corpo de Cristo ”. (Lúmen Gentium, não. 32)
As questões que consideraremos nesta questão central são:
Como os membros batizados da sua paróquia podem participar na missão da
Igreja de anunciar o Evangelho?
O que impede as pessoas de serem ativas na sua paróquia?
Como a autoridade ou governança é exercida em sua paróquia local?
Como o trabalho em equipe e a corresponsabilidade são colocados em prática
na sua paróquia local?
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Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre
os quatro perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve 25 minutos no total para esta seção.
Fechamento:
Gostaria de agradecer aos paroquianos por compartilhar e ouvir. Vamos concluir
com A Oração pelo Sínodo que usamos em nossa abertura.
Na conclusão da oração, diga:
Os anotadores devem trazer sua documentação para a frente da sala e agradecer
todos vocês que participaram da sessão de escuta paroquial. Os comentários
gravados dos grupos serão compilados em um relatório paroquial. Esses relatórios
contribuirão à elaboração do nosso relatório de síntese diocesano. Obrigado e que
Deus abençoe.
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SEMANA TRÊS
Boas-vindas e introdução (10 minutos) Ofereça hospitalidade leve e cumprimente as
pessoas quando elas chegarem. Comece a tempo apresentando a sessão, dando as
boas-vindas aos participantes; apresente-se aos participantes e convide-os a se
apresentarem aos outros membros do grupo sentados à mesa. Certifique-se de que o
pastor e qualquer outro clero, religioso ou pessoal da paróquia se apresentem.
Oração de abertura (5 minutos) Peça ao pastor ou facilitador para conduzir a oração
de abertura. (consulte o Serviço de Oração de Abertura no Guia do Participante).
Regras básicas do participante: (5 minutos) Após a oração de abertura, diga:
Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão retornando para nossa terceira e
última audição sessões e obrigado por todas as pessoas que estão se juntando a
nós pela primeira vez esta noite. Antes de começar, vou revisar alguns itens. O
processo sinodal envolve escuta activa. Ouvir está no centro de nossa conversa
hoje. Na tua Guia do participante, você encontrará as regras básicas do
participante da sessão de escuta. Lembre-se de dar toda a atenção um ao outro e
ouvir a voz de Deus em seus corações. Ouça a compreensão levando a sério o que
outras pessoas compartilhado. Conforme compartilhamos, os indivíduos falarão,
um de cada vez, sem interrupção, enquanto outros ouvem. Todos terão a chance
de falar e se quiser, você pode escolha passar.
Cada pequeno grupo terá um anotador; reserve um momento para selecionar um
membro do grupo para servir como “tomador de notas” para a discussão em grupo.
Dê ao grupo alguns minutos para nomear o anotador e convide os anotadores
designados a se aproximarem para pegar as folhas do registrador e a caneta.
Grupo Pequeno: Discernimento e Decisão (20 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Discernir e decidir. Em um
sinodal estilo, tomamos decisões por meio do discernimento do que o Espírito Santo
está dizendo através de toda a nossa comunidade. O estilo sinodal de tomada de
decisão é ouvir primeiro, dialogar, orar, discernir e então o pastor toma uma decisão
em nome de comunidade. Uma Igreja Sinodal não toma decisões para cumprir
prioridades identificadas. “Em uma Igreja Sinodal, toda a comunidade, na liberdade e
rica diversidade de seus membros, é chamada a rezar, ouvir, analisar, dialogar,
discernir e oferecer conselhos sobre como tomar decisões pastorais que
correspondam tão intimamente quanto possível à vontade de Deus. ” (Vademecum
nº 1.4)
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As perguntas que consideraremos para Discernir e Decidir são:
Como a sua paróquia usa os métodos de ouvir e falar (consulta) para tomar
decisões?
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?
Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Uma pessoa fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros ouvem. Por favor
continue suas respostas a 1-2 minutos por pessoa, resumindo suas reflexões sobre o
três perguntas. Ligarei para o prazo e passaremos para a próxima pergunta.
Reserve 20 minutos no total para esta seção.
Depois de ligar para esta seção, anuncie um breve intervalo.
Vamos fazer uma pequena pausa e, em seguida, começaremos a próxima questão
central para refletir.
Pausa (5 minutos)
Grupo Pequeno: Celebração (20 minutos)
Dizer:
Vamos passar para a nossa próxima questão central: Celebração. “Eles se
dedicaram a o ensino dos apóstolos e para a vida comunitária, para o partir do pão
e para as orações. A admiração veio sobre todos, e muitas maravilhas e sinais
foram eito por meio dos apóstolos ”(Atos 2: 42-43).
“Viajar juntos” só é possível se for baseado na escuta comunitária do
Palavra e celebração da Eucaristia. (Documento Preparatório nº 30)
As perguntas que consideraremos para Discernir e Decidir são:
Como a oração e as celebrações litúrgicas, especialmente a Missa dominical,
inspiram e orientam a sua paróquia?
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, famílias e pessoas com deficiência e suas
famílias, para a vida ativa da paróquia, especialmente a missa dominical?
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Depois de um tempo suficiente para os participantes escreverem suas reflexões,
lembre ao grupo que:
Um membro fala por vez, sem interrupção, enquanto os outros membros ouvem.
Por favor, mantenha suas respostas de 1 a 2 minutos por pessoa, resumindo seu
reflexões sobre as três questões. Vou ligar para o tempo e, em seguida,
passaremos para o próxima questão.
Reserve 20 minutos no total para esta seção.
Pergunta final para pequenos grupos: O Espírito Santo (20 minutos)
Dizer:
Ouvimos na Carta de Paulo aos Romanos: "Que o Deus da esperança os encha de
toda a alegria e paz em crer, para que você possa abundar em esperança pelo
poder do sagrado Espírito." (Romanos 15:13)
Aqui está nossa pergunta final:
Com base na sua partilha em pequeno grupo, cite uma visão em que você
ouviu a voz do Espírito Santo hoje.
Reserve 20 minutos no total para esta seção.
Fechamento:
Gostaria de agradecer aos paroquianos por compartilhar e ouvir. Vamos concluir
com A Oração pelo Sínodo que usamos em nossa abertura.
Na conclusão da oração, diga:
Os anotadores devem trazer sua documentação para a frente da sala e
agradecer todos vocês que participaram da sessão de escuta paroquial. Os
comentários gravados dos grupos serão compilados em um relatório paroquial.
Esses relatórios irão contribuir para a elaboração do nosso relatório de síntese
diocesano. Obrigada e deus Abençoar.
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"Minha graça é suficiente para você."
- 2 Cor 12:9
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