


INTRODUÇÃO

Visão geral diocesana

A Diocese de Fal l  River é composta por
260.498 catól icos que cultuam em 72
paróquias (80 igrejas).  A diocese abrange
1.194 milhas quadradas de terra que
cobrem a costa sul de Massachusetts,
incluindo Cape Cod e as I lhas. Temos 1
Faculdade Católica, 4 Escolas de Ensino
Médio e 15 Escolas de Ensino Fundamental,
que educam um total  de 19.248 jovens.

 
O processo sinodal na diocese

 
Em setembro de 2021, a Diocese de Fal l
River começou a planejar a fase diocesana
do Sínodo sobre a sinodalidade depois de
receber informações iniciais da Santa Sé.
Esse planejamento incluiu:

1.  O Bispo Edgar M da Cunha, SDV — Bispo
de Fal l  River — nomeou o Rev. David C.
Frederici ,  Vigário Geral,  como pessoa de
contato do Sínodo para nossa diocese.

 
2. Dom da Cunha também nomeou a então
comissão diocesana de revital ização para
servir  como equipe do Sínodo. Esta equipe
incluiu sacerdotes, funcionários
diocesanos, membros do Conselho Pastoral
Diocesano e outros leigos.

 
3.  O Bispo da Cunha iniciou a fase
diocesana do Sínodo com uma Missa do
Espír ito Santo na Catedral de Santa Maria
da Assunção em 17 de outubro de 2021,
com cada sacerdote da diocese fazendo o
mesmo no mesmo fim de semana em suas
próprias paróquias.

 
4. Para garantir  que todas as paróquias
fossem ouvidas, cada paróquia foi  instruída
a selecionar dois indivíduos para servir
como embaixadores da paróquia. Com a
aprovação de seu pastor,  esses
embaixadores foram responsáveis p or
organizar o processo sinodal localmente.

5. Os Embaixadores da Paróquia foram
convidados pela primeira vez juntos para
um dia de formação em 6 de novembro de 
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2021. Eles receberam informações que
poderiam ser usadas para conduzir
consultas com os paroquianos antes de
serem enviados de volta às paróquias para
iniciar o planejamento. As paróquias eram
livres para planejar as consultas da maneira
mais adequada à sua situação.

6. As consultas sinodais locais ocorreram
entre janeiro e abri l  de 2022, com reuniões
mensais de zoom oferecidas aos
embaixadores pela equipe do Sínodo
diocesano durante esse período.

7. A diocese real izou sua Reunião
Présinodal em 23 de abri l  de 2022, com
relatórios locais f inais apresentados ao Rev.
Frederici ,  V.G. no f inal daquele mês.

8. Os membros da equipe do Sínodo
compilaram os relatórios de nível local
neste relatório diocesano, que foi então
apresentado ao Bispo da Cunha para
aprovação.

As informações sobre o Sínodo sobre a
sinodalidade foram comparti lhadas por
vários meios, incluindo o site diocesano e
contas de mídia social ,  art igos no The
Anchor (o jornal diocesano oficial) ,
inclusão no blog do Bispo da Cunha, emails
do clero e reuniões de zoom, e emails
de embaixadores e zoom Encontros.
O uso da Missa do Espír ito Santo em todas
as paróquias para marcar a abertura da fase
diocesana do Sínodo permitiu que todas as
paróquias soubessem que o Sínodo estava
ocorrendo. Materiais para anúncios,
petições para a Oração Universal na Missa
dominical,  pontos de discussão, a oração
sinodal e um guia - que incluía informações
sobre o que é um sínodo, o processo
sinodal e consultas - foram comparti lhados
com os l íderes e divulgados no site
diocesano site em uma página específ ica
do Sínodo. Esses materiais foram
disponibi l izados em inglês, espanhol e
português,as necessidades da nossa
diocese.

DIOCESE OF FALL RIVER SYNOD REPORT



Grandes grupos (~25-70 pessoas) e
pequenos grupos (~5-15 pessoas),
incluindo conselhos pastorais e
financeiros, estudantes de formação de
fé, estudantes e funcionários de escolas
catól icas, equipes de ministério e grupos
comunitários.

Overview of Demographics from the
Diocesan Phase of the Synod

Estimamos que cerca de 5.000 pessoas
participaram de nossa fase diocesana do
Sínodo.

Das 72 paróquias da diocese, 69 paróquias
(96%) designaram embaixadores para este
processo sinodal e 54 paróquias (75%)
apresentaram relatórios f inais à diocese.

Além das consultas sinodais nas paróquias
locais,  e como recomendado pelo Vademecum,
também foram real izadas consultas em outras
entidades da nossa diocese. Relatórios
adicionais foram recebidos de universidades
locais - The University of Massachusetts,
Dartmouth e Stonehil l  College; O Grupo de
Ação Inter-Religiosa Unida do Sudeste de
Massachusetts;  Grupo de Espir itual idade Gay
de São Pedro; My Brother's Keeper - um
ministério de evangelismo de serviço; uma
consulta ecumênica; e Comunidade
Portuguesa da Igreja do Santo Rosário.

As paróquias relataram comunicar o Sínodo e
as consultas por meio de boletins e anúncios
no púlpito, estando presentes após as missas
com informações, e-mails,  correspondências
físicas, mensagens de texto, panfletos,
anúncios em jornais e boca a boca.

Várias paróquias relataram dif iculdade ou
confusão com as questões e temas propostos
pelo Sínodo, discernindo para redigir
perguntas novas ou mais simples.

A maioria das consultas do Sínodo ocorreu
entre janeiro e abri l  de 2022. A distr ibuição
dessas reuniões é a seguinte:

149 sessões presenciais e virtuais foram
realizadas em igrejas,  salões locais ou
residências particulares.
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As sessões foram real izadas em toda a
diocese em inglês, português e espanhol.
Paróquias e grupos uti l izaram sessões
pontuais e recorrentes com duração
média entre 1 e 3 horas.
33 paróquias real izaram pelo menos duas
ou mais sessões

Pesquisas (eletrônicas e impressas)
566 participantes completaram uma
pesquisa diocesana, representando a
ampla comunidade em nossa diocese,
incluindo 49% não catól icos.
Algumas pesquisas paroquiais individuais
receberam entre 100-280 respostas cada.

Estudantes do ensino médio até a idade
da aposentadoria (a maioria t inha entre 40
e 80 anos, com a pesquisa diocesana
incl inando-se muito mais jovem). Os
participantes mais jovens responderam
bem aos convites das sessões voltados
explicitamente para eles.

Um equil íbrio de participantes masculinos e
femininos.

Algumas paróquias notaram baixas taxas de
conclusão da pesquisa, e várias real izaram
sessões presenciais/virtuais,  bem como
pesquisas. Algumas paróquias relataram usar
apenas pesquisas ou boca a boca como entrada.

Os dados demográficos dos participantes
incluíram:

 

St. John the Evangelist Church, Attleboro, MA
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“[O Retiro de Atos] construiu nossa
Comunidade Paroquial.  É uma oportunidade
de não apenas crescer em nosso
relacionamento com o Senhor, mas também
comparti lhar nossa fé com os outros e
realmente ter a sensação de ser parte da
Igreja de Deus”.

Ministérios existentes, pequenos grupos e
reuniões comunitárias.
Os relatórios regularmente l istavam várias
formas de ministérios, comunidades de fé
intencionais ou pequenos grupos, retiros,
missões e estudos bíbl icos não apenas como
exemplos do que está funcionando localmente,
mas como maneiras pelas quais os indivíduos
viajam juntos. Para várias paróquias, isso
também incluiu a nomeação de festivais
paroquiais anuais,  jantares e outras atividades
comunitárias como formas sól idas de aumentar
o senso de comunidade e transmitir  a fé.  Uma
lista mais extensa pode ser encontrada no
adendo ao f inal deste relatório.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Principais conclusões dos relatórios

Ao analisar os relatórios de consulta
apresentados, foram várias as alegrias,
desafios e necessidades comparti lhadas pelas
paróquias e comunidades. O que segue é uma
síntese dos tópicos e temas comparti lhados
nos relatórios, com citações adjacentes
destinadas a dar vida às vozes dos
participantes. Este relatório é baseado
apenas na contribuição de nossos f iéis e não
pretende representar uma posição oficial
diocesana sobre nenhum tópico específ ico.

Como se pode imaginar,  s intetizar a r iqueza
de informações apresentadas e fazer uma
síntese de tudo o que foi ouvido e recebido
em nível local,  trouxe desafios para a
produção de um documento f inal.  Embora
tenham sido feitos todos os esforços para
garantir  que o relatório diocesano f inal
permanecesse f iel  ao que foi recebido, houve
a necessidade de condensar as respostas.
Para isso, e no interesse da transparência e
da parti lha de ideias alheias — ambas as
coisas sol icitadas nos relatórios de consulta
— todos os relatórios de nível local
apresentados à diocese serão
disponibi l izados na página do Sínodo
diocesano juntamente com uma cópia deste
relatório diocesano.

Viajando Juntos Hoje

Apesar dos desafios abrangentes
apresentados pela pandemia, f icou evidente
que existem várias maneiras pelas quais as
igrejas e comunidades da Diocese de Fal l
River já estão proclamando o Evangelho
juntas. Surgiram três tópicos principais:

A Missa
Embora as respostas sobre o tema da missa e
das celebrações l itúrgicas não tenham sido
congruentes em todos os relatórios (mais
comparti lhados na seção subsequente),  a
celebração da missa foi  um exemplo dado
várias vezes por paróquias e campi de como
eles estão caminhando juntos atualmente. Um
agradecimento foi comparti lhado pela
disponibi l idade de missa, ministério de
música, boas homil ias e o impacto posit ivo 

“A alimentação sacramental ajuda a
celebrar os dias bons e a superar os dias
ruins.”
“[A] Eucarist ia orienta a vida de oração,
valores, decisões e cria a comunidade
católica.”
“Estamos viajando juntos participando da
missa, proporcionando horas santas e
estudo bíbl ico para que todos participem.”
“A pregação [do Pai] deve ser elogiada
tanto pelo conteúdo oportuno quanto pelos
exemplos práticos para a vida diária.”

que o devocional.  práticas têm em sua
comunidade em geral.  Além disso, a
participação na Missa, a recepção da Eucarist ia
e o senso de comunidade que vem da reunião
para as celebrações l itúrgicas foram
comparti lhados como alegrias na vida
paroquial .

Bishop da Cunha
Eucharistic Revival 2022, Bishop Connolly High School, Fall River, MA
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

“Atendemos a todos que chegam aqui –
temos que cuidar das necessidades
básicas das pessoas e, então, podemos
conectar as pessoas à Igreja … estamos
catequizando-as”.
“Há uma incl inação natural dos membros
da paróquia para chegar às pessoas
doentes, enfermas e periféricas através
das diferentes organizações da
paróquia”.

“[Enquanto] a Formação da Fé está se
fortalecendo e conta com a  participação
de grande parte de nossos jovens; os
paroquianos lamentam que,

Esforços de serviço e divulgação
 

Paróquias e comunidades envolvidos na
divulgação de serviços observaram
especif icamente que esses esforços são bem
vistos por suas comunidades e um meio
bemsucedido de envolver a comunidade em
geral.  Em particular,  os relatórios citaram
despensas de al imentos, My Brother’s
Keeper, St Vincent de Paul Societies,  Knights
of Columbus, centros de divulgação,
ministério de luto, grupos de preocupações
sociais,  campanhas ou coletas de al imentos
e viagens de serviço como aspectos posit ivos
da vida da igreja.

Desafios, Observações e Necessidades

Depois de comparti lhar as maneiras pelas
quais suas comunidades já estão caminhando
juntas, os relatórios apontaram vários
desafios, observações e necessidades para
avançar melhor em um caminho frutífero de
proclamar o Evangelho. O que é
comparti lhado aqui está relacionado a como
as comunidades relataram que elas,  ou a
Igreja em geral,  poderiam viajar melhor
juntas. Em particular,  surgiram as seguintes
tendências e tópicos:

Envolvimento com os jovens deve ser a
maior prioridade.
Tema mais consistente nos relatórios
centrava-se na perda de jovens e famíl ias
jovens nas paróquias. Encontrar maneiras de
atrair  e ativar esses grupos é visto como
fundamental para não apenas manter,  mas
também fazer crescer nossa Igreja.
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Encontrar uma maneira de ter uma voz

“Os jovens querem autenticidade, a
Igreja deve colocar em prática o que
ensina”.

“O lar é onde sua fé é desenvolvida e
o principal catal isador para seu futuro
envolvimento com a Igreja.”

“Nossa Paróquia e a Igreja como um
todo precisam ir  além da formação e
da educação para se tornar mais um
centro de oportunidades e cultura
juvenil”.

“Mostre àqueles que não vão à igreja
nosso amor e alegria em Cristo e sejam
bons posit ivos modelos. Se não
mostramos alegria, por que eles ir iam
querer o que temos?”
"Sonho com uma igreja unida em torno
de Jesus, não apenas pelas ações de
seus membros."

 embora as crianças participem da
Formação da Fé, poucas delas frequentam
a missa regularmente”.

Alguns desafios e objetivos específ icos
comparti lhados incluem:

1.
mais autêntica que ressoe com nossa
juventude.

2. Com foco em alcançar toda a famíl ia,
principalmente os pais,  para atrair  os
jovens para a Igreja.

3. Tornar-se destino e “casa” para nossos
jovens, oferecendo oportunidades para
evangelizá-los.

Há importância em priorizar um
relacionamento com Deus e primeiro
focar em Jesus.
Os participantes reconheceram a
confiança em Deus como necessária para
que o processo sinodal alcance seu melhor
impacto. Mais importante, eles
reconhecem a necessidade do poder de
Deus mover-se no coração das pessoas e
dentro da Igreja. Mesmo os planos e
estratégias mais bem elaborados não
darão frutos sem a mão do Senhor em
ação. Como resultado, os católicos
precisam estar enraizados em Cristo para
que possam ser instrumentos de Cristo
para conversão, cura e renovação.
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“Precisamos fazer mais para atender

“Sentimos que o Espír ito Santo está nos
convidando a todos alcançar
pessoalmente aqueles que se afastaram
da Igreja (ou que se sentem excluídos de
alguma forma) por meio de um ‘processo
comunitário muito mais orgânico’”.

“[Somos] uma paróquia grande e ativa
que foi sufocada durante o COVID…
Muitos participantes ansiavam que…
ministérios e atividades sufocados
fossem restaurados à sua antiga
vital idade.”
“Há um desejo de mais chances de se
reunir para ‘diversão’ e pura
social ização, o que fortaleceria o vínculo
entre as comunidades.”

A conexão e a visibilidade dentro de
nossas comunidades maiores são
desejadas. 
A divulgação na comunidade mais ampla fez
com que os participantes celebrassem o que
já fazem e ansiassem por oportunidades de
fazer muito mais.  Apoiar as pessoas da
comunidade e "sair  dos muros da igreja" era
um tema comum. Eles querem ser uma
comunidade que percebe a ausência das
pessoas e responde com um convite
pessoal,  seja para aqueles que estão na
periferia ou aqueles que são menos ativos
em nossas paróquias. Os participantes
querem que suas paróquias sejam vistas
como fazendo o trabalho de Deus ajudando
os outros. Além disso, houve o
reconhecimento de que os catól icos podem
não ver isso como sua responsabil idade ou,
no mínimo, precisam de ajuda para saber
como ser convidativos e se comunicar com
outras pessoas fora da Igreja.

      necessidades da nossa comunidade”.

Há necessidade e desejo de mais conexões
presenciais,  especialmente após o COVID.
A pandemia do COVID-19 ainda está
impactando a forma como as pessoas
interagem e onde os ministérios paroquiais
estão dispostos a dedicar tempo. No
entanto, muitos participantes mencionaram
seu desejo de ver eventos sociais
presenciais restaurados a ocorrências muito
mais regulares.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

“A diocese precisa destacar as
realizações/eventos/atividades das
paróquias que estão realmente
caminhando juntas para que outras
paróquias possam ter ideias”.
“A comunicação honesta é uma via de
mão dupla da diocese para a paróquia.. .
As paróquias estão comparti lhando os
pastores, há uma inquietação sobre o
futuro e a possibi l idade de fechamento
da paróquia. Os paroquianos hesitam em
assumir compromissos como tempo e
dinheiro”.
“Não sabíamos o quanto nossas
comunidades paroquiais fazem – é
preciso haver uma comunicação mais
eficaz sobre os aspectos posit ivos de
nossa Igreja”.

Uma comunicação significativamente
melhor é essencial.

Essa resposta se manifestou como falta de
comunicação em nível paroquial  e incerteza
sobre qual comunicação se espera da
diocese e dos níveis global.  Em geral,  os
indivíduos se preocupam com o que está
acontecendo em sua paróquia, incluindo a
tomada de decisões e o futuro de sua
paróquia. Eles querem saber o que outras
paróquias ou comunidades estão fazendo
que está funcionando e querem receber
proativamente recursos, ferramentas e
sugestões para ajudá-los. Houve acordo
entre os que estão nas paróquias e fora da
Igreja que a comunicação digital  é crít ica,
com alguns notando o sucesso da
implementação de novos meios de
comunicação durante o COVID e outros
documentando as ramificações de não ter
sites e mídias atual izados.
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Bishop da Cunha
Portuguese Festival and Blessing of the Fleet 2022, Provincetown, MA
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

“Acolher as pessoas e ajudá-las a saber
como elas podem se envolver.”
"Alguns de nós não se sentem confortáveis   
na igreja. Nos sentimos como intrusos."

Mulheres — Muitos participantes
mencionaram a falta de mulheres em cargos
de l iderança e tomada de decisão na Igreja
local,  diocesana e global.  Embora
reconheçamos que algumas mulheres foram
recentemente colocadas em funções mais do
que estritamente de secretária,  tornar essas
pessoas mais visíveis pode ajudar com essa
percepção. Alguns participantes
mencionaram a ideia de mulheres diáconos
ou sacerdotes como uma oportunidade para
equil ibrar os papéis.  Outros mencionaram o
uso da l inguagem neste tópico como fonte
de divisão.
“As mulheres precisam ter mais papel na
administração e na l iderança da igreja.”
"Conheço mulheres que se sentem alienadas
da Igreja."
 

A Igreja precisa ser mais acolhedora.
Os participantes definiram “acolher” de duas
maneiras: a primeira focada na hospital idade em
torno da missa e atividades paroquiais,  e a
segunda focada na necessidade de inclusão de
populações específ icas na Igreja.

Em relação ao primeiro, embora vários relatórios
notassem que suas comunidades eram
socialmente abertas, eles ainda reconheciam
que mais poderia ser feito para construir  a
comunidade. Vários indivíduos enfatizaram o
sucesso do ministério de saudação iniciado
durante as restr ições do COVID que
permaneceram, observando que isso os ajudou a
saber os nomes de outras pessoas ao fazer o
check-in para a missa. No entanto, nem sempre
foi assim. Diferentes tentativas de hospital idade
fracassaram por falta de interesse ou não
geraram efetivamente um sentimento de
acolhimento aos frequentadores da igreja.  No
entanto, o tema da hospital idade foi
considerado importante, tanto por aqueles que
se envolveram ativamente quanto por aqueles
que não o f izeram.

Em relação a este últ imo, os grupos que foram
percebidos como excluídos ou julgados
incluíram:

1.
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"As pessoas têm medo de que as
julguemos."
“A diocese deve desenvolver um plano
para oferecer informações sobre anulações
e medidas claras e específ icas que as
pessoas podem tomar para perseguir isso.
Isso precisa ser feito de uma maneira
posit iva que resultará em pessoas fazendo
as pazes com a Igreja e retornando à Missa
e Eucarist ia”.

“[Eu quero] uma comunidade da Igreja
acolhedora – uma que não fale com um
determinado grupo.”
"Como mãe de uma criança gay, a posição
da Igreja em relação aos gays é horrível."
"A Igreja não está vivendo como Jesus
viveu."

  2.  Divorciado/Recasado  -  Ensinamentos da
Igreja sobre requisitos de anulação e
indivíduos recasados   sendo excluídos da
Comunhão foram comentários recorrentes. O
sentimento comparti lhado foi que a Comunhão
nao devir ia não deve ser usada como uma
ferramenta de julgamento, citando o Papa
Francisco: “[Comunhão] não é o galardão dos
santos, mas o pão dos pecadores”. Esses
participantes acredito que estamos perdendo
fiéis catól icos para algo (anulações) que não
são totalmente compreendido ou visto como
um quantidade signif icativa de tempo,
dinheiro e f ita vermelha. Enquanto
comentários sobre o casamento às vezes
também incluía o tópicos de contracepção
artif icial  ou coabitação, eram
predominantemente centrado na percepção ou
participação de divorciados/recasados
 indivíduos na Igreja.

  3.LGBTQ+ — Incluir  a comunidade LGBTQ+
foi comparti lhada como necessidade - com a
percepção da Igreja opiniões sobre este tópico
comparti lhadas como obstáculo - para se
sentir  acolhido em um comunidade. Vários
relatórios notaram que participantes
encontraram os ensinamentos de Igreja  nesta
área tão duros, não amorosos, ou
incompreensíveis.

Vários participantes notaram a necessidade de
um melhor alcance pastoral  e ministérios para
atender aqueles que são
divorciados/recasados   ou fazem parte da
comunidade LGBTQ+.
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“Infelizmente, são os mesmos 7% que se
voluntariam nessas atividades
comunitárias. Devemos considerar
estender um convite pessoal a outras
pessoas em nossa comunidade paroquial”.
“A Igreja não deve ser um obstáculo que
impeça os fiéis leigos de usar seus dons e
talentos dados por Deus para construir o
reino de Deus, ou eles irão para outro
lugar”.

“O modelo colaborativo [de] compartilhar
o clero não está funcionando. Para que
uma família paroquial tenha sucesso,
precisamos de um líder espiritual forte que
seja a pedra angular da família paroquial”.

Nossos Pastores devem ser priorizados
como Líderes Espirituais.
Repetidamente, os participantes observaram
que seus pastores estavam sobrecarregados.
O consenso entre os participantes foi  que a
atenção à administração paroquial  exclui  o
tempo para a pastoralcuidados, sugerindo
diferentes estruturas de pessoal nas
paróquias para apoiar os pastores e
comparti lhar as cargas de trabalho conforme
apropriado. Os participantes também
mencionaram o quão desafiador é
comparti lhar um padre com outra paróquia,
deixando o padre “sobrecarregado”.
“[há] necessidade de um gerente
administrativo, pois os pastores são
incapazes de fazer seu trabalho clerical,
além do gerenciamento administrativo diário
necessário.”

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

“Quando você pode se relacionar com
as leituras e os Evangelhos, isso o afeta
mais e faz você pensar sobre sua vida e
as decisões que está tomando.”
"Há a sensação de que os paroquianos
não estão sendo falados ou ensinados
sobre nossa rel igião, em vez disso,
estamos sendo ensinados, ponto em que
eles não levam nada com eles".
"A Igreja não está alcançando os jovens
porque a missa é chata.. .  outros
deveriam poder falar na missa e ter uma
música de adoração melhor.  Não
podemos pedir às pessoas que venham
à missa e depois não dar boas palestras
ou sermões espir ituais."

A Missa pode ser uma oportunidade
perdida.

Conforme mencionado na seção anterior, as
respostas sobre a Missa não foram congruentes
entre os relatórios. Enquanto vários relatos
apontavam a Missa e as celebrações litúrgicas como
fonte de caminhar juntos, outros viam a Missa como
uma oportunidade perdida de acolher, relacionar e
educar. Muitos participantes desafiaram a relevância
das homilias, a falta de explicação das “regras da
Igreja” e a qualidade da experiência de adoração
quando as pessoas vão à missa. Os participantes
desejam que seu clero tenha uma maior
compreensão dos desafios e preocupações do
“mundo real”. As áreas sugeridas para o foco na
pregação incluíam amar outros, como rezar, maior
ênfase na Eucaristia e construir nosso
relacionamento com Jesus.

Nossos leigos querem se envolver mais;
eles só precisam ser perguntados.
Os participantes do Sínodo reconhecem
que os leigos devem estar mais envolvidos
no funcionamento e apoio às paróquias,
mas nem sempre sabem onde sua ajuda é
necessária.  O mesmo grupo que continua
crescendo como voluntários precisa de
ajuda e de um plano de sucessão que traga
mais pessoas como apoio. Os participantes
também expressaram o desejo de mais
colaboração e tomada de decisão
comparti lhada com o pastor.  Além disso,
muitas pessoas concordaram que há uma
grande necessidade de um convite pessoal
ao pedir que outros se envolvam. 
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Father Ryan Healy
St. Francis Xavier Parish, Acushnet, MA
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“Nossos paroquianos querem continuar
aprendendo e se inspirando.”
"Os membros individuais da Igreja
precisam ser mais bem educados, a
reforma não pode vir  na igreja universal
até então."
“Ouvimos tantos f iéis católicos
comparti lharem equívocos, mal-
entendidos e desinformação em relação
aos inquil inos, ensinamentos e tradições
da fé católica”.

“A diocese precisa estar aberta a
mudanças. Não podemos esperar novos
resultados se continuarmos a fazer as
coisas da mesma maneira.”

há um desejo de aumentar os esforços de
formação e repensar os modelos e

métodos anteriores.
Várias paróquias notaram a necessidade ou
o desejo de ampliar a oferta de catequese e
formação permanente. Em particular,  o
desejo por mais formação de adultos foi
consistentemente l istado em muitos dos
relatórios. Alguns recomendaram que as
paróquias se unissem a outras paróquias
próximas para conseguir isso.

Além disso, vários relatórios observaram a
necessidade de aval iar e repensar os
esforços atuais de formação da fé:
“Todos os programas de educação rel igiosa
devem ensinar aos nossos f i lhos que eles
foram chamados por Deus para serem não
apenas discípulos de Jesus, mas para
ajudar a fazer discípulos para Cristo, que é
seu papel na Igreja”.

Nossa Igreja continua lutando com a
transparência.
Os participantes muitas vezes levantaram a
falta de transparência nos níveis local,
diocesano e global.  Embora a Igreja tenha
feito progressos para melhorar,  o
comparti lhamento mais consistente, a
educação e o alcance pessoal sobre como a
Igreja funciona são desejados. Maior
transparência foi  pedida pelos participantes
em relação aos conselhos de pastoral  e
finanças paroquiais.  Neste momento, é
necessário um excesso de comunicação
signif icativo para tentar preencher essa
lacuna.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
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"Não está claro sobre os papéis e
atividades do Conselho Paroquial e não
está claro sobre os processos de
tomada de decisão da igreja".
“Nossas paróquias receberiam mais
visitas de nosso bispo, dando à
congregação geral mais chances de
conhecê-lo”.
“Há uma falta de clareza em como as
decisões são tomadas pela Igreja e
nossa comunidade paroquial.”

“O escândalo de abuso sexual e o
encobrimento afastaram muitos e
inibiram aqueles que querem buscar a
fé católica.”
“A igreja se desculpou ou realmente
reconheceu toda a dor relacionada aos
escândalos de abuso sexual?”

“[Temos] várias comunidades étnicas.. .
e é uma bênção e um desafio: 'bênção
porque aprendemos uns com os outros e
há um carinho pelas festas e tradições
multiculturais. . .  'desafio'  porque
precisamos de uma comunicação
melhor e mais frequente entre os
próprios grupos”.

O abuso sexual do clero não foi
suficientemente abordado.
A crise de abuso do clero permanece na
vanguarda das mentes dos participantes –
com muitos pedindo mais informações
sobre o que a Igreja está fazendo para l idar
com o passado e proteger a Igreja do
futuro. O comparti lhamento contínuo e a
comunicação clara por meio de muitos
canais são essenciais para garantir  que
quaisquer ações que a Igreja tenha ou
venha a tomar cheguem aos f iéis.

Comunidades multil íngues desejam mais
apoio.
As comunidades multi l íngues notaram que
sua herança cultural  as ajuda a comparti lhar
sua fé. No entanto, seus relatórios
expressaram os desafios de incorporar
diferentes comunidades étnicas em uma
paróquia e a falta de oportunidades e
padres que falem sua l íngua. Avançando, os
participantes mencionaram que mais retiros
diocesanos e dias de reflexão bi l íngues
seriam benéficos.
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“O que virá eventualmente do Sínodo?”
“O processo sinodal ajudará as pessoas
a aprender a ouvir umas às outras e ao
Espírito Santo?”
“As contribuições dos indivíduos farão
alguma diferença ou mudança na vida
da Igreja e seus ensinamentos?”

“Precisamos aprender a ouvir melhor
uns aos outros.”
"Eu estava cético de que o que eu t inha
a dizer realmente importaria, mas estou
fel iz por ter feito parte disso."

“No geral,  a maioria dos participantes
foi extremamente posit iva e honesta…
Alguns paroquianos estavam relutantes
em falar no início, mas a atmosfera
criada foi muito fácil  para os
participantes se l ivrarem de seus medos
e falarem.”

Ao refletir  sobre este processo sinodal
como um todo:

O processo sinodal foi recebido com
emoções contraditórias.
Vários participantes e l íderes expressaram
ceticismo, confusão ou incerteza no
processo sinodal,  tanto localmente quanto
como um todo. Esses sentimentos foram
em parte devido à falta de comunicação
eficaz, tempo ou (in)ação de iniciativas
anteriores da Igreja.  As perguntas dos
participantes incluíam:

A abertura dos participantes ao processo se
revelou de diferentes maneiras.

Além disso, havia preocupações de que
haveria tentativas de fazer mudanças nos
ensinamentos da Igreja ou ir  além do
escopo do que um Sínodo pode fazer.

Apesar do ceticismo inicial,  os relatórios
notaram o apreço dos participantes pela
oportunidade de se unirem e serem
ouvidos.
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“Sentimos que essas sessões de
consulta são um grande primeiro passo
para alcançar uma igreja sinodal.  No
entanto, acreditamos que esta não deve
ser uma atividade “uma e feita”. A
igreja e seus paroquianos devem estar
sempre procurando maneiras de
melhorar”.
“Planejamos ter mais dessas sessões,
onde nossos paroquianos possam falar
l ivremente sobre seus pensamentos na
frente de nosso pastor”.

“A incorporação da terminologia
'viajando juntos'  e 's inodal'  precisa ser
integrada nos sermões, na oração
durante várias reuniões e possivelmente
por meio de programas de educação de
adultos que melhorarão o aprendizado
ao longo da vida e inculcarem os
conceitos de jornada juntos e sinodal
em nosso pensamento espir itual”.

“Para ter uma igreja sinodal,  a escuta
deve ocorrer em ambas as direções.”

Vários relatórios notaram o desejo dos
participantes de continuar a jornada sinodal
e os encontros, com alguns já planejando
oportunidades futuras.

Além disso, houve indivíduos que
solicitaram mais formação sobre o que
signif ica ser sinodal e informações sobre
como comunicar isso com os outros.

Todos os membros da Igreja devem se
comprometer a trabalhar juntos e continuar
a discipl ina de ouvir,  ou nas palavras de um
participante:
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Comparti lhe cópias dos relatórios
diocesanos e locais publicamente e na
íntegra para suas respectivas
comunidades.

Discernir em oração o que foi ouvido e
as ideias comparti lhadas para determinar
o que deve ou pode ser abordado
localmente no curto prazo, enquanto
espera prudentemente os resultados
finais e as exortações decorrentes do
Sínodo de 2023 em Roma. De fato,
vários relatórios observaram que o
feedback recebido das consultas já está
sendo discernido ou atuado juntos com
os conselhos paroquiais locais.

Crie ou continue esforços para que as
pessoas sejam ouvidas e comparti lhe
feedback. Aproveite os embaixadores da
paróquia como l íderes na comunidade
para ajudar a faci l itar os pontos de
verif icação regulares, garantindo que o
feedback e as ideias sejam
comparti lhados com o pastor.

Embora tenhamos aprendido muito, ainda
há muito a fazer.

Sugere-se que o Vaticano comunique de
forma mais eficaz os próximos passos e
resultados do Sínodo, tanto nesta fase
como nas fases subsequentes. Esta
comunicação permite mais tempo para o
nível local responder e agir.  Como
mencionado anteriormente, isso requer
alavancar múltiplos canais de comunicação,
incluindo digital  e social ,  além de
mensagens para todos os públicos ( idades,
idiomas etc.) para garantir  que os f iéis
vejam os frutos de seus esforços.

Recomenda-se que a diocese, paróquias e
outras comunidades que participaram deste
processo sinodal diocesano:

RECOMENDAÇÕES
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No mínimo, garantir  que as paroquias
tenham conselhos pastorais ativos e
representantes de todos os conselhos
pastorais de acordo com as diretr izes
promulgadas pelo Bispo da Cunha em
dezembro de 2021 (ver
www.fal lr iverdiocese.org/policies-
procedures/).  Embora se reconheça que a
pandemia interrompeu signif icativamente
as atividades paroquiais,  incluindo os
conselhos, a necessidade dos conselhos
paroquiais baseia-se no fato de serem
manifestações básicas da sinodalidade na
vida da comunidade catól ica local.  Para
isso, o Bispo conta com um Conselho
Pastoral  Diocesano, composto por clérigos
e leigos. Além disso, as não-paróquias
envolvidas neste processo devem discernir
quais oportunidades oferecem para que os
membros de suas comunidades sejam
representados e tenham voz à mesa.

Em últ ima análise, é claro que para que o
fruto desse processo sinodal nasça, nós, como
Igreja,  devemos nos tornar totalmente
dependentes do Espír ito Santo e estar
dispostos a ouvir continuamente, enquanto
temos a coragem de agir de maneira tangível
por causa de ambas as ações.

Father Tom Washburn presenting at the Parish Ambassador Formation Day 2021
St. Patrick Hall, Wareham, MA
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