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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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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."
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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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ORAÇÃO DE ABERTURA
L: Venha, Espírito Santo
Tudo: Encha os corações de seus fiéis, e acenda neles o fogo de seu amor.
L: Envie seu Espírito e eles serão criados,
Tudo: e você renovará a face da terra.
P: Ó Deus, que pela luz do Espírito Santo instruiu os corações dos fiéis, faze que pelo
mesmo Espírito, possamos saber o que é certo e sempre nos alegrarmos na sua
consolação, por Cristo nosso Senhor.
Tudo: Amém.
SALMO 100
L: Sirva ao Senhor com alegria.
Tudo: Sirva o Deus com alegria.
L: Clame com alegria ao Senhor, toda a
terra. Sirva ao Senhor com alegria. Venha
antes dele, cantando de alegria.
Tudo: Sirva o Deus com alegria.

L: Saiba que ele, o Senhor, é Deus. Ele nos
fez, nós pertencemos a ele. Somos o seu
povo, as ovelhas do seu rebanho.
Tudo: Sirva o Deus com alegria.
L: Entre em seus portões, agradecendo.
Entre em suas cortes com canções de louvor.
Dê graças a ele e abençoe seu nome.
Tudo: Sirva o Deus com alegria.

L: E agora vamos orar na palavra que nosso Salvador nos deu. Nosso pai…
Oração pelo Sínodo (juntos)

Todas as sessões do Concílio Vaticano II começaram com a oração Adsumus
Sancte Spiritus, que significa "Estamos diante de você, Espírito Santo". Esta oração,
atribuído a Santo Isidoro de Sevilha (c. 560-636) foi usado historicamente em
Conselhos, Sínodos e outras reuniões da Igreja por séculos.

Estamos diante de Você, Espírito Santo, enquanto nos reunimos em Seu nome.
Contigo somente para nos guiar, sinta-se em casa em nossos corações;
Ensine-nos o caminho que devemos seguir e como devemos segui-lo.
Somos fracos e pecadores; não vamos promover a desordem.
Não deixe que a ignorância nos leve ao caminho errado nem a parcialidade influencie
nossas ações. Vamos encontrar em Ti a nossa unidade para que possamos caminhar
juntos para a vida eterna e não nos desviarmos do caminho da verdade e do que é
justo. Tudo isto te pedimos, que estás a trabalhar em todos os lugares e tempos, na
comunhão do Pai e do Filho, para todo o sempre.
Amen.
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REGRAS BÁSICAS DO
PARTICIPANTE
Diretrizes de comunicação respeitosas (da USCCB)
R: assuma a RESPONSABILIDADE pelo que você diz e sente, e fala com
palavras que outros possam ouvir e entender
E: use a escuta EMPÁTICA, não apenas palavras, mas também sentimentos
sendo expressos, linguagem não verbal, incluindo silêncio
S: seja SENSÍVEL às diferenças nos estilos de comunicação
P: PONDERAR sobre o que você ouve e sente antes de falar
E: EXAMINE suas próprias suposições e percepções
C: manter a CONFITENCIALIDADE
T: CONFIE no processo porque não estamos aqui para debater quem está certo
ou errado, mas para experimentar o verdadeiro diálogo
O Método do Convite é uma forma de incluir todas as pessoas na conversa em
uma atmosfera de muito respeito. Enquanto cada pessoa fala, as outras ouvem.
Ninguém pode interromper o palestrante ou falar sem ser convidado pelo
nome.
As Diretrizes de Comunicação Respeitosa são de Comunicação Intercultural: O
Processo de Convite Mútuo encontrado em: USCCB, Construindo Competência
para Ministros: edição bilíngue. Washington, D.C., 2014 acessível em:
https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church/bicmappendices.
Funções de facilitador e anotador
O papel dos facilitadores de sessões de escuta é orientar as conversas. Por
favor, ouça suas instruções. Haverá uma secretária em sua mesa tomando
notas. As notas serão anônimas. As notas de todos os pequenos grupos em sua
sessão de escuta paroquial serão resumidas em um relatório paroquial. Este
relatório da sessão de escuta da paróquia será enviado à Diocese, onde a
equipe criará um resumo de todas as sessões de escuta da paróquia.
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PROCESSO DE PEQUENOS GRUPOS:
A QUESTÃO FUNDAMENTAL
Reflexão sobre as Escrituras e os princípios sinodais
Princípio fundamental:
Nossa jornada sinodal se dá no meio de onde a Igreja ordinariamente
vive e atua no dia a dia dos fiéis. O processo sinodal
convida cada um de nós - Povo de Deus a recordar que caminhamos juntos.
Além disso, nessa caminhada de fé, somos chamados a ouvir a voz do
Espírito Santo. (c.f. Documento preparatório nº 27)
Palavra de Deus:
Uma leitura de Atos 2: 14-21
Então Pedro levantou-se com os onze, ergueu a voz e proclamou
eles ... "Essas pessoas não estão bêbadas, como você supõe, pois são apenas
nove horas da manhã. Não, isso é o que foi falado pelo profeta Joel:
'Acontecerá nos últimos dias', diz Deus, 'que derramarei um
porção do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas devem
profetize, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão
sonhos. 'De fato, sobre meus servos e minhas servas eu derramarei um
porção de meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu vou trabalhar
maravilhas no céu acima e sinais na terra abaixo: sangue, fogo e
uma nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em
sangue, antes da vinda do grande e esplêndido dia do Senhor, e
será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. '
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PROCESSO DE PEQUENOS GRUPOS:
A QUESTÃO FUNDAMENTAL
Em seu pequeno grupo, comece refletindo sobre o seguinte princípio básico e
pergunta:
Uma Igreja Sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”.
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
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 a vida paroquial ativa que você
encontrou?

Compartilhamento de grupo: cada pessoa compartilha sem interrupção,
enquanto outros membros do grupo ouvem.
Tendo em vista a discussão do grupo:
Onde nessas experiências você ouve a voz do Espírito Santo?
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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de grupos pequenos ao ouvir
“Ouvir é o primeiro passo, mas requer mente e coração abertos, sem
preconceitos.” (Documento Preparatório nº 30)
“O sentido do caminho a que todos somos chamados é, antes de tudo, o de
descobrir o rosto e a forma de uma Igreja sinodal, na qual cada um tem algo a
aprender. Os fiéis, o colégio dos bispos, o Bispo de Roma: todos ouvindo uns aos
outros e todos ouvindo o Espírito Santo ”. (Documento Preparatório nº 15)
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?
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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de grupos pequenos ao se manifestar
Todos são convidados a falar com coragem e parrhesia, isto é, em liberdade,
verdade e caridade. (Documento Preparatório nº 30)
“Os Pastores, constituídos por Deus como‘ autênticos guardiões, intérpretes e
testemunhas da fé de toda a Igreja ’, não devem ter medo de ouvir o rebanho
que lhes foi confiado. A consulta ao Povo de Deus não implica assumir na Igreja
uma dinâmica democrática baseada no princípio da maioria, porque há, na base
da participação em cada processo sinodal, uma paixão partilhada pela missão
comum de evangelização e não a representação de interesses conflitantes. ”
(Documento Preparatório nº 14)
O que permite ou impede você de falar com coragem, franqueza e
responsabilidade em sua paróquia e na sociedade?
Que espaço existe em sua paróquia para a voz das pessoas, incluindo
membros ativos e inativos de nossa fé?
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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de pequenos grupos sobre o compartilhamento de
responsabilidades para nossos Missão Comum e Autoridade de
Compartilhamento e Participação
“A sinodalidade está a serviço da missão da Igreja, da qual todos os membros
são chamados a participar. Uma Igreja Sinodal 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 mestres, pastores e dispensadores de mistérios em nome
de outros, ainda assim 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. ” (Lumen Gentium, nº 32)
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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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de pequenos grupos sobre discernimento e decisão
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, discernir e então o pastor
toma uma decisão em nome da comunidade. Uma Igreja Sinodal não toma
decisões para cumprir as prioridades pré-identificadas. “Numa Igreja sinodal,
toda a comunidade, na livre e rica diversidade dos seus membros, é chamada a
rezar, ouvir, analisar, dialogar, discernir e aconselhar sobre a tomada de
decisões pastorais que correspondam o mais possível à vontade de Deus. ”
(Vademecum nº 1.4)
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?
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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de pequenos grupos na celebração
“Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à vida comunitária, ao partir do
pão e às orações. Todos ficaram maravilhados, e muitos prodígios e sinais foram
feitos pelos apóstolos ”(Atos 2: 42-43).
“Caminhar juntos” só é possível se partir da escuta comunitária da Palavra e da
celebração da Eucaristia. (Documento Preparatório nº 30)
Como a oração e as celebrações litúrgicas, especialmente a Missa dominical,
inspiram e orientam a sua paróquia?
Como a 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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PROCESSO DE PEQUENOS
GRUPOS: QUESTÕES CENTRAIS

Compartilhamento de pequenos grupos sobre o Espírito Santo
“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) O
Espírito Santo enviado por Cristo e recebido no nosso Baptismo e Confirmação
guia os nossos esforços, dá vida e vitalidade à Igreja, e conduz-nos a uma
relação mais profunda com Jesus e a uma comunhão mais profunda com a
Igreja para anunciar o Evangelho. Este caminho sinodal é guiado pelo Espírito
Santo (c.f. Vademecum 1.2)
Com base na sua partilha em pequeno grupo, cite uma visão em que você
ouviu a voz do Espírito Santo hoje.
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"Minha graça é suficiente para você."
- 2 Cor 12:9
www.fallriverdiocese.com
@fallriverdiocese

