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Compreensão da logomarca Uma grande árvore majestosa, cheia de sabedoria e luz,

atinge o céu. Sinal de profunda vitalidade e esperança,

exprime a cruz de Cristo. Traz a Eucaristia, que brilha

como o sol. Os ramos horizontais se abrem como mãos

ou asas e sugerem, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. O

povo de Deus não é estático: está em movimento, em

referência direta à etimologia da palavra sínodo, que

significa “caminhar junto”.

As pessoas estão unidas pela mesma dinâmica e respiram

da Árvore da Vida, a partir da qual iniciam sua jornada.

Essas 15 silhuetas resumem toda a nossa humanidade

em sua diversidade de situações de vida, gerações e

origens. Este aspecto é reforçado pela multiplicidade de

cores vivas que são, elas próprias, sinais de alegria. Não

há hierarquia entre essas pessoas que estão todas no

mesmo nível: jovens, velhos, homens, mulheres,

adolescentes, crianças, leigos, religiosos, pais, casais,

solteiros, deficientes; o bispo e a freira não estão a frente

deles, mas entre eles. Muito naturalmente, as crianças e

depois os adolescentes abrem o caminho, referindo-se as

palavras de Jesus no Evangelho: “Eu te louvo, Pai,

Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas

aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos ” (Mt

11,25)



O QUE É SINODALIDADE
SÍNODO Caminhar juntos

Caminho que o povo de 
Deus percorre. Cristãos 

originalmente chamados 
de seguidores do 

Caminho (At 9,2; 22,4).

Jesus: 
Caminho, 
Verdade e 

Vida



O QUE É SINODALIDADE
Povo de Deus que caminha junto e se reúne em 

assembleia

Convocada pelo 
Senhor Jesus na força 

do Espírito para 
anunciar o Evangelho.

Forma mais eficaz de
manifestar e colocar em
prática a natureza da Igreja
como Povo de Deus
peregrino e missionário.



Sínodo dos Bispos 2021-2023
Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e 

Missão

FAMÍLIA
2015

(Amoris laetitia)

JOVENS
2018

(Christus vivit)

AMAZÔNIA
2019

(Querida Amazônia)

SINODALIDADE
2021-2023

Ouvir, como Povo de Deus, o que o Espírito 
Santo diz à Igreja. Fazemo-lo ouvindo juntos a 

Palavra de Deus na Escritura e na Tradição 
viva da Igreja, e depois ouvindo uns aos 

outros, discernindo os sinais dos tempos.



Tema  do Sínodo
Comunhão, Participação e Missão

COMUNHÃO:
Raízes mais profundas no amor e na unidade da 

Trindade. É Cristo quem nos reconcilia com o Pai e 
nos une uns aos outros no Espírito Santo. Juntos, 
somos inspirados pela escuta da Palavra de Deus, 

por meio da Tradição viva da Igreja, e nos 
alicerçamos no sensus fidei que compartilhamos.



Tema  do Sínodo
Comunhão, Participação e Missão

PARTICIPAÇÃO: 
um apelo ao envolvimento de todos os que pertencem ao 
Povo de Deus – leigos, consagrados e ordenados – a um 

exercício de escuta profunda e respeitosa. Essa escuta abre 
espaço para ouvirmos juntos o Espírito Santo e orienta nossa 

aspirações para a Igreja do Terceiro milênio. Todos os fiéis 
são qualificados e chamados a servir uns aos outros por meio 

dos dons que cada um recebeu do Espírito Santo.



Tema  do Sínodo
Comunhão, Participação e Missão

MISSÃO: 
A Igreja existe para evangelizar. Este processo sinodal tem 

uma profunda dimensão missionária. Destina-se a 
capacitar a Igreja para um melhor testemunho do 

Evangelho. A sinodalidade é um caminho pelo qual a 
Igreja pode cumprir com maior fecundidade a sua missão 

evangelizadora no mundo.



Fases da Assembleia do Sínodo

1. Fase 
preparatória

2. Fase de 
celebração

3. Fase de 
aplicação



Fase preparatória - Período da Escuta

Começa quando o Romano Pontífice 
proclama a Assembleia do Sínodo, 
atribuindo-lhe um ou mais temas.

O objetivo desta fase é a consulta do Povo de 
Deus para que o processo sinodal seja realizado 
na escuta da totalidade dos batizados, o sujeito 

do sensus fidei infalível in credendo.



Fase preparatória - Momentos

1º
Fase 

diocesana 
e demais 

realidades 
eclesiais

2º
Fase 

continental

3º
Fase 

universal



Fase diocesana 

Paróquias & Dioceses

encontrarem juntos o caminho sinodal, descobrindo ou
desenvolvendo ferramentas e caminhos sinodais mais
adequados para seu contexto local, que acabarão por se
tornar o novo estilo de vida local.

O nosso momento diocesano será auxiliado por
dois documentos oferecidos pelo secretariado
geral do Sínodo dos Bispos

Vademecum

Documento Preparatório



A QUESTÃO FUNDAMENTAL

Como se realiza hoje este “caminhar juntos” 
nos diversos níveis (do local ao universal), 

permitindo à Igreja anunciar o Evangelho? E 
quais são os passos que o Espírito nos convida 

a tomar para crescer como Igreja sinodal?



Os dez núcleos temáticos que abordam 
diferentes aspectos da sinodalidade

01 - Os companheiros de viagem
06 – Dialogar na Igreja e na
sociedade

02 - Ouvir
07 – Com as outras confissões
cristãs

03 – Tomar a Palavra 08 – Autoridade e participação

04 - Celebrar 09 – Discernir e decidir

05 – Corresponsáveis na Missão 10 – Formar-se na sinodalidade



O documento preparatório para o Sínodo indica os 
principais objetivos que revelam a sinodalidade 

como forma, estilo e estrutura da Igreja

1. Fazer memória do modo como o Espírito orientou o caminho da Igreja ao
longo da história;

2. Viver um processo eclesial participativo e inclusivo;
3. Reconhecer e apreciar a riqueza e a variedade dos dons e carismas do

Espírito;
4. Experimentar formas participativas de responsabilidade no anúncio do

Evangelho;
5. Examinar como são vividos na Igreja a responsabilidade e o poder;
6. Favorecer o diálogo entre Igreja e sociedade.



Um processo sinodal: escuta, discernimento e 
participação

O processo 
sinodal é antes 

de mais nada um 
processo 

espiritual.

A escuta é orientada para o 
discernimento.

Escutamos uns aos outros, à 
nossa tradição da fé e aos 

sinais dos tempos para 
discernir o que Deus diz a 

todos nós.



PROCESSO 
SINODAL

Método Objetivo Caminho

Escuta Discernimento Participação



Atitudes no processo Sinodal
1. Ter tempo para compartilhar
2. Humildade para ouvir e coragem para falar
3. Saber dialogar 
4. Ter abertura para conversão e mudança
5. Fazer exercício eclesial de discernimento
6. Ser sinal de uma Igreja que escuta e caminha
7. Deixar para trás preconceitos e estereótipos
8. Superar o flagelo do clericalismo
9. Curar o vírus da autossuficiência
10.Superar ideologias
11.Criar esperanças



Evitando armadilhas
1. A tentação de querer liderar a nós mesmos
2. A tentação de nos concentrarmos em nós mesmos e em nossas

preocupações imediatas
3. A tentação de ver apenas problemas
4. A tentação de não olhar para além dos limites visíveis da Igreja
5. A tentação de perder o foco dos objetivos sinodais
6. A tentação do conflito e divisão
7. A tentação de tratar o sínodo como uma batalha política
8. A tentação de ouvir apenas aqueles que já estão envolvidos nas

atividades da igreja



Itinerário do Sínodo
Abertura do Sínodo: outubro de 2021

Fase Diocesana: outubro de 2021 – Março de 2022

Fase Continental: setembro de 2022 – março de 2023

Fase da Igreja Mundial: Outubro 2023

Assembleia do Sínodo dos Bispos: outubro 2023



CONCLUSÃO
O Sínodo não consiste em produzir documentos,
mas em fazer germinar sonhos, suscitar profecias e
visões, fazer florescer a esperança, estimular
confiança, faixar feridas, entrançar relações,
ressuscitar uma aurora de esperança, aprender uns
dos outros e criar um caminhar juntos que ilumine
as mentes, aqueça os corações, restitua força às
mãos.



AGENDA DO VICARIATO
27 de outubro de 2021 a 27 de dezembro de 2021 – Elaboração das respostas do

Questionário.

28 de dezembro de 2021 – Retorno no Questionário respondido (e-mail, Whatsapp).

29 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 – Elaboração da síntese vicarial.

19 de janeiro de 2022 – Apresentação da síntese vicarial para avaliação e fechamento

dos trabalhos (presencial) e entrega dos questionários encadernados.

20 de fevereiro de 2022 – Entrega da síntese vicarial.



28 de dezembro de 2021 – Retorno no Questionário 

respondido (e-mail, Whatsapp). 

(21) 97929-2019
Marcelo Massao

marcelorb@gmail.com



https://arqnit.org/arqnit/comissao-sinodal-arquidiocesana-quer-ouvir-os-fieis/

FORMULÁRIO ON-LINE QUE PODE SER UTILIZADO 

PARA OS QUE NÃO ESTÃO INSERIDOS EM NENHUMA 

PASTORAL OU MOVIMENTO. 

https://tinyurl.com/ja8yzzpf



Adsumus Sancte Spiritus

Espírito Santo!
Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso Nome. 

Nosso defensor, vinde, ficai conosco;
Tomai posse do nosso coração. 

Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, 
conservando-nos em comunhão.

Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão!
Não o permitais. 

Iluminai a nossa ignorância, 



Libertai-nos da parcialidade. 
Senhor que dais a vida, em Vós, a unidade, 

Convosco, a verdade e a justiça;
Em marcha até à vida sem ocaso: 

nós vos suplicamos.
Vós que soprais onde e como desejais, 

a todos dando a possibilidade de passar, 
com Jesus, ao Pai: 

Nós vos adoramos, agora e sempre. 
Amém. 


