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SINODO 2023:  
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão 

XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
 
 
 

SINTESE SINODAL 
Arquidiocese de Évora 

 
Em Outubro de 2021 o Santo Padre, Papa Francisco, deu início em Roma, à caminhada 

sinodal que se prolonga ao longo de três anos sob o tema: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão” e que culminará em Outubro de 2023 na XVI Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma.   

Esta caminhada sinodal divide-se em três fases: Diocesana, Continental e Universal.  
A Fase Diocesana na Arquidiocese de Évora iniciou no dia 17 de Outubro com a 

Celebração da Eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo na Igreja de Nossa Senhora 
Auxiliadora em Évora. 

“O objectivo desta fase [Diocesana] é a consulta do Povo de Deus para que o processo 
sinodal se realize na totalidade dos baptizados”. Para que ninguém se sinta fora ou excluído. 
Fomos chamados a participar a partir do contexto das nossas comunidades Paroquiais e 
Religiosas, Movimentos laicais e também através do Link disponibilizado na Página da Diocese 
na Internet. 

A consulta feita ao Povo de Deus procurou reflectir sobre a interrogação fundamental 
que nos é proposta neste Sínodo: “Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal ‘caminha em 
conjunto’: como é que este ‘caminhar juntos’ se realiza hoje na nossa Igreja Particular? Que 
passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso ‘caminhar juntos’?” 

Para que todo o Povo de Deus pudesse ter a oportunidade de participar nesta 
caminhada sinodal a Comissão Sinodal da Arquidiocese de Évora enviou via Email um Convite 
à participação e as Questões propostas pelo Sínodo a todas as 47 Unidades Pastorais que 
englobam as 156 Paróquias; aos Presbíteros a residir na Diocese e Diáconos Permanentes, às 
Comunidades Religiosas, aos dois Seminários Diocesanos, aos Movimentos, Associações e 
Obras Laicais e outras Instituições presentes na Diocese, num total de 228 Questionários. 
Juntamente com as Questões foi enviado e divulgado um Link para participação individual, 
ficando o mesmo disponível na Página da Diocese na Internet. Recebemos até à conclusão da 
Fase Diocesana 66 contributos. 

Mais do que responder ao questionário proposto o mais importante foi a possibilidade 
de nas nossas Paróquias, comunidades, movimentos ou individualmente termos reflectido 
sobre a Igreja que somos e que Deus quer e de termos partilhado e enviado os nossos 
contributos para a Diocese. 

Na Celebração do Domingo de Pentecostes, realizou-se a “Assembleia Pré-Sinodal” 
onde foi apresentada a Síntese das reflexões realizadas entre os meses de Outubro de 2021 a 
Junho deste ano.  
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1.   ACOMPANHANTES NO CAMINHO 
 

Caminhar juntos é uma nota fundamental para a nossa experiência de Igreja. Não é 
uma caminhada de perfil único, antes, acontece com vários ritmos e cadências. Há nas 
comunidades, um núcleo de cristãos mais comprometidos, que com o pároco, estão mais 
próximos entre si e onde é mais notório o espírito comunitário da fé, que se manifesta, 
sobretudo, na Eucaristia, na vida sacramental e nas iniciativas pastorais. Muitos irmãos 
associam-se em movimentos e grupos paroquiais, que exprimem a diversidade dos carismas 
dentro da Igreja e trazem notórios enriquecimentos para a comunidade. Por vezes, a 
diversidade não dá as mãos à unidade e nem sempre se atinge, com os vários grupos de 
cristãos que compõem a comunidade, o ideal de caminhar juntos na fé. Ainda assim, há uma 
nota positiva neste esforço e são muitos os sinais de comunhão entre pastores e fiéis, na 
missão de evangelizar.  

Para além da comunidade nuclear, há a comunidade que frequenta os sacramentos de 
forma mais habitual ou mais esporádica, com sinais de religiosidade, mas onde falta, muitas 
vezes, o compromisso comunitário. Há ainda uma grande franja que não participa da 
comunidade, mas a olha como uma referência e um sinal positivo e, mesmo afastados, 
sentem-se cristãos no sentido mais largo do termo. Muitos só a procuram para resolver algum 
problema, seja matéria ou social, seja religioso ou sacramental. Entre os chamados não 
praticantes, há muitas pessoas de boa vontade que nunca adquiriram hábitos de vir à igreja, 
não por má vontade ou descrença, mas porque nunca tiveram um ambiente propício para 
descobrir e se inserir na comunidade. A história religiosa e sociológica do Alentejo criou 
barreiras e desconfianças, mas o respeito pelo sacerdote e pelas religiosas, bem como pelas 
tradições da religiosidade popular, mostram que há laços que se podem aprofundar. 

Nesta diversidade de contextos, não é possível caminhar juntos, com todos, da mesma 
forma, mas sim com ritmos diferentes. Esta diversidade de ritmos é um desafio a cultivar um 
espírito de inclusão e de abertura, que faça ultrapassar os obstáculos que a história e os 
modelos de igreja ajudaram, no passado, a construir. 

Mais complexas ainda, são as situações das grandes periferias existenciais onde as 
comunidades cristãs sentem grandes dificuldades em tocar: Os vários tipos de solidão, 
nomeadamente, os idosos que vivem isolados nas suas casas, os portadores de algum grau de 
deficiência que se debatem com inúmeras barreiras físicas e sociais, nomeadamente, na 
arquitectura das igrejas e na falta de sensibilidade das comunidades, os que vivem em 
situações de ruptura social, os divorciados, os de orientação sexual diferente, os de ideologias 
divergentes da cultura cristã, os de etnias minoritárias e as mais diversas formas de 
marginalização. Apesar de serem realidades complexas, muito mais se pode fazer sob a 
inspiração do evangelho. O individualismo e o quietismo, o consumismo religioso e a 
superficialidade podem também segregar ou marginalizar, dificultando a missão de abraçar a 
todos, segundo o espírito do Vat. II: “todos são candidatos à santidade”. 
 Positivo é também o relacionamento institucional entre paróquias, juntas de freguesia 
e autarquias. Dum modo geral, preside a consciência de contribuir para o bem comum, 
potenciando a colaboração em projectos em prol das comunidades locais. Há, neste esforço, 
um nítido caminhar juntos, num território para além da paróquia. 
 

2. ESCUTAR 
 

Escutar é o primeiro passo que se exige a quem quer “caminhar juntos”. Desde logo, a 
atitude de escuta deve começar pelo pároco com as pessoas mais responsáveis na 
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comunidade. É ainda importante formar para a escuta, pois, a comunidade é formada pelos 
seus membros e a atitude de escutar deve ser comum a todos. Muitos participam 
regularmente nas celebrações, mas acham que nunca foram escutados a propósito da vida da 
comunidade.  

Os irmãos mais responsáveis nas comunidades, deveriam saber escutar-se mais uns aos 
outros. Também os movimentos e grupos, deveriam ter maior capacidade de diálogo, porque 
muitas vezes, dentro da mesma assembleia, desconhecem-se completamente. A escuta deve 
começar com a conversão do coração. Para escutar os outros, temos, antes de mais, escutar 
Deus na oração e na Palavra. Há ainda muitos preconceitos, que dificultam a escuta dos que 
não pensam como nós e têm formas de vida diferentes das nossas. Jesus aceitou todos e 
deveríamos aprender mais com Jesus a acolher a todos também. A escuta tem que ser activa, 
pressupõe ir ao encontro e não ficarmos comodamente à espera que venham ao espaço da 
comunidade. 

Há um grande débito de escutar os jovens. Os jovens necessitam de quem os oiça, mais 
do que um catecismo com muita doutrina. Não sabemos escutar os jovens e quando os 
ouvimos, temos dificuldade em aceitar as suas ideias. Deviam estar mais integrados nos 
conselhos paroquiais para poderem exprimir melhor as suas ideias.  

Também as famílias desmoronadas, os casais divorciados e as mães solteiras não têm 
grandes espaços para serem escutadas nas suas razões. A superficialidade com que vivemos a 
fé, não nos disponibiliza mais para escutar os outros. Vimos à igreja fazer as nossas orações, 
mas não temos vontade de escutar os outros. Rezamos, mas não escutamos Deus nem os 
outros. Devíamos ter mais sabedoria para escutar os outros mesmo quando não verbalizam, 
interpretando os seus silêncios, os seus olhares, as suas lutas internas, as suas indecisões, os 
seus sonhos e aspirações. Temos dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro e isso não 
facilita que os afastados nos procurem. 

Antes de escutar os outros, temos de escutar, antes, o Espírito Santo para podermos 
escutar o povo de Deus. A nossa escuta deve ser marcada pelo respeito, empatia, 
honestidade, humildade, sem preconceitos. Devemos partir da certeza que não temos 
resposta para tudo e que o Espírito Santo age onde quer e não só no clero, nos consagrados 
ou nos praticantes. Que a Igreja reconheça cada vez mais que “escutar é mais do que ouvir”. 
Por vezes, os moralismos podem hipotecar a possibilidade do diálogo aberto e confiante. O 
ideal cristão não nos deve impedir de abraçar as realidades humanas. Só assim, poderemos 
iluminar com o evangelho a vida dos irmãos 

O nosso desejo é integrar a todos na comunidade, mas para isso temos de respeitar a 
história de cada um. Os limites da nossa escuta são causados pela intolerância, desconfiança 
e falta acolhimento das diferenças dos outros que poderão ser um enriquecimento para a 
comunidade. Deus também fala naqueles que não são estritamente praticantes, mas têm 
gestos de bondade e constroem a paz e a fraternidade com o seu testemunho de seriedade e 
compromisso para com a sociedade. Deus fala através de todos e de muitas formas. Basta 
prestar atenção ao que nos envolve, a quem chora e a quem ri, a todos!     

A indiferença é uma característica da sociedade, mas as paróquias deveriam fazer a 
diferença e ser sinónimo de acolhimento e abertura. 

 
3.  FALAR 

 
O que dificulta a que cada um não dê o seu melhor, entre outros, é o materialismo, 

que vai predominando numa grande parte das famílias. O respeito humano ou a vergonha e 
o medo de ferir suscetibilidades, a ignorância, o desinteresse, a apatia, a crítica infundada e o 
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juízo de valor, bem como a falta de verdade e coerência de vida são outras dificuldades 
sentidas. Foi também referida a ausência de espaços de diálogo ou a dificuldade de encontrar 
quem escute e acolha, entre os quais, o próprio Padre ou os responsáveis pelos serviços da 
comunidade. Também a linguagem, por vezes, se mostra obstáculo à compreensão e 
participação. 

O que facilita o diálogo é o respeito, acolhimento e aceitação do outro, o criar 
proximidade e abordagem com ternura, o conhecimento de causa, a sinceridade e a confiança 
que permeia a relação que se estabelece, o reconhecimento e valorização do outro. Também 
facilita falar na Igreja e falar como Igreja quando há identificação com a Igreja e nos revelamos 
verdadeiramente cristãos. 

A capacidade de exprimir as nossas ideias depende das pessoas e depende das 
situações, mas é mais fácil quando estamos em ambientes de confiança. Também é notório 
que quem está comprometido com a comunidade tem à vontade para falar. Fala, sobretudo, 
quem tem discernimento e lucidez na fé e no compromisso cristão e se deixa tocar pelo 
Espírito de Deus; quem se interessa pelos temas e procura respostas. 

A relação da nossa Diocese com os meios de comunicação católicos é excelente. É feita 
divulgação por iniciativa da própria Diocese, mas também ocorre procura de informação. Há 
um tratamento aprofundado dos temas que interessam à Igreja local e mais alargada quando 
se enquadram em eventos de âmbito mais vasto. Esta forte relação tem sido fecunda porque 
propicia que outras iniciativas, locais e não só, sejam implementadas. Para tal, tem 
contribuído fortemente a presença da Arquidiocese nas plataformas digitais com divulgações 
que se pautam pela franqueza, pela coragem e pelo respeito.  

Já no respeitante aos restantes meios, o ambiente criado pelos Media descola muitas 
vezes do pensamento da Igreja. Os cristãos, muitas vezes, deixam-se formatar pelos Media, 
por aquilo que dizem e não procuram informar-se da verdade das notícias, nomeadamente, 
daquelas que dizem respeito à Igreja. Existe muito ruido á volta da Igreja nos Media, o que 
impede que se acolha o essencial. Uma outra dificuldade prende-se com o facto de faltar um 
certo acompanhamento no caminho da Igreja local ainda que exista abertura para os temas 
religioso. Será necessário fazer pontes. Algo urgente seria mesmo a linguagem assertiva e 
adequada quando se referem à Igreja e à comunidade, bem como a postura que assumem. A 
maioria das comunidades refere que usa como suporte de comunicação os novos meios 
digitais: telemóvel, computador, tablet e redes sociais. 

Sente-se, que nestes tempos, a comunidade está a perder importância. A fé é 
essencialmente vivida individualmente. Perdeu-se o sentido comunitário. Antes, havia uma 
cultura católica dominante, mas que se vai desvanecendo. A clericalização e a falta de relação 
levam a que, na maioria dos casos, seja só o Padre a ser o rosto da comunidade, mas também 
encontramos outras pessoas que se sentem corresponsáveis: catequistas, Conselhos 
paroquiais. Também foi referida a ausência ou afastamento do Pároco, o que dificulta a 
comunicação e as respostas às verdadeiras necessidades das paróquias. 

 
4. CELEBRAÇÃO 

 
A oração e as celebrações litúrgicas são a fonte que impulsiona para a missão do cristão 

e o alimento da vida da comunidade. Caminhamos juntos se celebramos juntos. A liturgia deve 
ser participada, não assistida. No entanto, muitos cristãos não compreendem o significado e 
importância da liturgia nem dos seus gestos e símbolos, evidenciando-se a falta de formação. 
É importante promover mais a Lectio Divina e os grupos de oração, a formação litúrgica da 
comunidade e Grupos de Oração informais para rezar a Palavra. Uma outra dificuldade é a 
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enorme ausência da vida litúrgica da comunidade por parte da catequese - crianças, 
adolescentes, jovens, pais e até mesmo alguns catequistas. Sente-se a dificuldade da 
catequese levar à celebração. A oração e as celebrações inspiram e guiam a comunidade 
quando são celebradas com dignidade, harmonia e empenho. Os cânticos e a forma como é 
disposto espaço tem uma enorme influência na celebração. A importância do «acolhimento», 
com a presença de alguém que receba, à porta, não necessariamente o Sacerdote ou um 
acólito, e na despedida, cria uma maior proximidade e sentido de comunidade. 

A Igreja não nos guia se nós não deixarmos. É importante descobrir a beleza de ser 
discípulo: deixar-se conduzir. Não sentimos que as celebrações inspiram ou guiam porque não 
são cuidadas pelos diversos ministros: presidente, leitores, acólitos ou outros intervenientes 
na celebração. Há demasiado improviso. Será necessário cuidar da linguagem e da mensagem, 
de acordo com a Palavra proclamada que deve exprimir o espírito do tempo litúrgico. A 
referência à Palavra nem sempre é nítida. É sugerida a formação dos pregadores nos vários 
temas da atualidade para que a Palavra ilumine a vida. Todavia, por vezes, mesmo quando o 
pregador exerce bem a sua missão, a participação é reduzida. A ligação da celebração à vida 
deve ser mais incisiva. 

A nível da preparação das celebrações, verificam-se algumas fragilidades: os leitores 
são muitas vezes escolhidos poucos minutos antes da celebração e não preparam 
convenientemente a proclamação da Palavra que vão efetuar. Os acólitos, normalmente 
grupo bem organizado, poderiam interagir mais na comunidade, cativando as crianças e os 
jovens para o serviço na comunidade. Nota-se uma tendência, por vezes inconsciente, de 
alguns assegurarem todas as tarefas, limitando a participação. Deve ser promovida uma maior 
abertura à participação, inclusão e acompanhamento de novos membros. Muitos referem a 
necessidade de formação contínua dos ministérios essenciais, ainda que, quando há propostas 
neste sentido, a resposta não seja a mais desejada. Seria importante e necessária a criação de 
uma equipa de liturgia nas comunidades que cuidasse das celebrações e ajudasse a integrar e 
a celebrar.  

Os jovens têm manifestado a sua vontade de maior participação na vida comunitária, 
mas a sua integração nem sempre é fácil. A linguagem da celebração eucarística não é ainda 
acessível a todos e talvez haja aqui caminho a fazer na procura de formas de integrar a alegria 
e a vivacidade da juventude nas celebrações, sem nunca retirar toda a sacralidade do 
sacramento. Outros caminhos de integração e crescimento podem passar pelo desafio ao 
exercício dos ministérios de leitor, acólito ou catequista, para os quais é importante formar 
responsáveis. Também a música se reveste de grande importância na celebração pelo que 
será necessário cuidar bem a integração dos vários instrumentos onde se utilizam, bem como 
a condução da assembleia para que participe de forma ativa no canto e em toda a celebração. 

 
5. PARTILHAR A RESPONSABILIDADE PELA NOSSA MISSÃO COMUM  

 

A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os membros são 

chamados a participar. Uma participação cada vez mais alargada é um dos principais desafios 

para todas as comunidades. Estamos ainda longe de a alcançar.  

Em primeiro lugar, é importante que cada baptizado tenha a consciência da sua missão 

em virtude do seu Baptismo. O cristão é chamado a participar e não apenas a colaborar e a 

assistir. Há um grande débito desta consciência missionária entre os cristãos. A maioria fica à 

espera que “alguém faça” o que é preciso. Participar activamente na vida da Igreja, da sua 

Diocese e da sua paróquia é um desafio que deverá envolver mais irmãos da comunidade. A 



6 
 
participação deve realizar-se, não apenas no âmbito da vida pastoral e sacramental da 

comunidade, mas também na programação, na tomada de decisão, no sentir-se autor e não 

apenas executor.  

São muitos os fatores que impedem os Baptizados de serem activos na sua missão. 

Destacamos alguns: o comodismo, a exígua e limitada formação Cristã e, como tal, falta de 

consciência da sua condição de Filhos de Deus; a falta de compromisso quer para com a Igreja, 

quer para com a capacidade de dar testemunho na sociedade; a pouca e frágil vida de oração; 

a pouca relação e meditação da Sagrada Escritura; comunidades envelhecidas e reduzidas a 

poucas pessoas; a falta de iniciativas, a pouca presença do pároco na comunidade, a falta de 

líderes e de um planeamento claro e concreto das acções pastorais a realizar, bem como a 

falta de vivência familiar da fé. 

Há algumas áreas que estamos a negligenciar, quer por imobilismo, quer devidos aos 

efeitos da pandemia: os idosos, que viveram e ainda vivem uma enorme solidão, os jovens, 

que lutam por condições de vida que lhes permitam formar Família, a política e a cultura, que 

são áreas de missão fundamentais para voltarmos a ter uma presença cristã com qualidade 

na nossa sociedade.  

A Igreja poderia ajudar a que houvesse mais membros activos, em primeiro lugar, 

criando estruturas capazes de gerar diálogo, de forma que se perceba que as 

responsabilidades, na programação, na execução e na missão, são partilhadas. Todo o serviço 

tem de ser alimentado pela oração, pela formação e por uma criatividade que chegue e 

alcance a todos, despertando, inclusive, o interesse dos que, neste momento, são indiferentes 

à fé, mas que a podem redescobrir.  

O discernimento é feito muito pelas cúpulas hierárquicas. Todavia, verifica-se que há, 

cada vez mais, leigos inseridos nos conselhos pastorais e económicos e, assim, podem 

contribuir para as opções da comunidade na evangelização. Duma maneira geral, os párocos 

estão abertos e até incitam, a uma maior participação dos fiéis. Grande parte da assembleia 

prefere mais assistir do que participar.   

Se o Papa Francisco nos desafia a sentirmo-nos implicados nos processos de 

discernimento comunitário, trazendo horizontalidade a este processo, sentimos que ele só 

pode ser conseguido pela integração dos diferentes eixos - horizontalidade (laical), 

verticalidade (eclesial), transversalidade (pelo diálogo, inspirado pelo Espírito Santo). 

 

6. DIÁLOGO NA IGREJA E NA SOCIEDADE  

 

O diálogo exige perseverança e paciência, mas também permite a compreensão 

mútua. O encontro entre os diferentes membros da comunidade para diálogo é esporádico e 

pontual. Isto deve-se a um modelo de Igreja, que no passado, não promoveu o diálogo e a 

participação. Muitos passos se têm dado para inverter este processo, sobretudo, na linha do 

Vaticano II, com a criação do Conselho Pastoral e com a preparação de algumas celebrações 

festivas.  
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Os lugares podem ser físicos ou de outro âmbito. Os espaços físicos são: a Igreja ou o 

salão paroquial como lugares primordiais para o encontro e o diálogo entre os diferentes 

membros da comunidade. Para além destes, o Centro de Ultreia, as assembleias familiares, os 

grupos de Catequese, os grupos de Casais são, outrossim, lugares de diálogo.   

Para além dos lugares físicos, há outros lugares onde o diálogo devia acontecer: as 

grandes questões do nosso tempo, a cultura contrária ao caminho da Igreja, as novas 

mentalidades. Estes espaços de diálogo são mais difíceis de conseguir e nem sempre os 

cristãos estão aptos a dialogar sobre questões que são difíceis de equacionar. No que diz 

respeito aos meios de diálogo no seio da Igreja local, os mais usados são: o jornal paroquial 

ou Diocesano; o Facebook da paróquia; os grupos de WhatsApp; o Bar da paróquia. 

Temos uma boa história de colaboração com as Dioceses vizinhas, Algarve e Beja, bem 

como outras como Lisboa e Setúbal. Salientam-se as diferentes áreas: Um ano propedêutico 

para as três dioceses do Sul, no Algarve; um Instituto Superior de Teologia para todos os 

alunos, em Évora, inclusive, com corpos directivos participados com membros das diversas 

dioceses; um Seminário Maior como casa de Formação comum, em Évora; Promoção de 

Jornadas de Actualização do Clero das Dioceses do Sul, inclusive, para a diocese de Setúbal; 

programas pastorais conjuntos como um biénio vocacional. 

As divergências, os conflitos e as dificuldades são oportunidades de crescimento. São 

situações abordadas com respeito pelo parecer de cada um, procurando conduzir ao diálogo, 

ao discernimento e à eleição da melhor resposta e caminho possíveis.  

As questões mais prementes são: maior atenção para com os sacerdotes recém-

ordenados e para com os sacerdotes idosos; maior empenho no diálogo com a cultura; refletir 

no afastamento e indiferença dos mais jovens da Igreja; procurar respostas para as muitas 

situações das famílias: separados, recasados, divorciados; criar um organismo que abranja as 

comunidades contemplativas, uma vez que as propostas da CIRP estão mais direcionadas para 

as comunidades de vida apostólica.   

O Diálogo com os diferentes sectores da sociedade existe e é, em muitos casos, uma 

mais-valia para ambos os lados. Todavia, ainda subsiste, e por motivos ideológicos, alguma 

desconfiança e mesmo contraposição entre as esferas da política e da Igreja. 

 

7. ECUMENISMO 
 

Na esmagadora maioria de respostas recebidas percebe-se que a questão ecuménica 
não está muito presente na vida das comunidades em geral e dos cristãos em particular. Nas 
localidades de menor dimensão, de modo geral, não existem outras confissões religiosas 
organizadas. Nas localidades com maior população, existem comunidades religiosas que 
congregam grupos de emigrantes, oriundos de outras tradições culturais. Neste caso, os 
contactos são escassos, pontuais e casuais. Refere-se também a dificuldade em identificar e 
entrar em contacto com os responsáveis de outras confissões religiosas. Normalmente, evita-
se falar deste assunto.  

Apesar dos escassos contactos com outras comunidades religiosas, onde existem, a 
convivência social é pacífica e ordeira, e não se registam discriminações por motivos religiosas. 
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Sempre que necessário, por motivos laborais ou outros, os relacionamentos são naturais e 
sem filtros religiosos, mesmo quando as pessoas em questão provêm de outras religiões que 
não da esfera do cristianismo.  

Como experiência muito positiva e enriquecedora, ainda que de outro âmbito, há a 
registar a presença na Arquidiocese duma significativa comunidade de Ucranianos de Rito 
Bizantino, greco-católicos, que estão bem estruturados, com Capelão próprio e com 
celebração dominical. Celebram o seu culto em igrejas católicas de rito romano, havendo uma 
relação de mútua estima. Bem diferente do relacionamento com outras confissões em que os 
contactos são escassos e, por isso, não existe caminho comum a ser traçado. A boa relação 
humana e social, já referida, pode ser uma boa base para promover encontros e outros 
eventos que facilitem a proximidade e a interação com outras confissões religiosas. A oração 
ecuménica é um caminho que pode ser traçado com as diferentes confissões religiosas. 

Sendo a mobilidade um dado cada vez mais evidência nas sociedades modernas, e 
havendo entre nós muitos irmãos que, por motivos laborais ou outros, estão entre nós, 
havemos de ver esta realidade como uma ocasião e um desafio a acolher os que vêm de fora 
e com quem podemos trilhar caminhos de diálogo ecuménico. O recente fluxo de refugiados 
a propósito da guerra da Ucrânia ou de outras procedências, deve alertar os católicos, em 
grande maioria, à práctica das obras de misericórdia. Onde acontecem iniciativas neste 
campo, elas deverão ser partilhadas para estimular outras comunidades às prácticas 
ecuménicas dado que a unidade é um ideal expresso por Jesus Cristo e deveria ser um 
distintivo na vida dos seus discípulos.  

As dificuldades maiores, que dificultam a aproximação ecuménica, continuam a ser o 
desconhecimento mútuo, a desconfiança e a falta de abertura de ambas as partes para o 
diálogo, escuta e partilha, ainda que à partida não haja má vontade de ninguém. No futuro, a 
mobilidade humana vai trazer novos horizontes a esta questão, mesmo entre nós.  

“Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em 
mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como Tu, Pai, o és em Mim e Eu 
em Ti, para que também eles sejam um em Nós e o mundo acredite que Tu me enviaste.” (Jo. 
17, 20-21). Para podermos caminhar juntos é necessário e vital rezarmos mais pedindo a Deus 
o Dom da unidade. É também importante identificar nas nossas localidades membros de 
outras tradições e confissões religiosas para podermos caminhar juntos e ter profundo e 
sincero respeito mútuo. Procurar e focarmo-nos mais no que nos une, promovendo o diálogo, 
o conhecimento e a proximidade. 

 
8. AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 
Os objectivos da vida paroquial são, maioritariamente, identificados pelos Párocos e, 

algumas vezes, pelo Conselho Pastoral ou por pessoas que colaboram mais directamente com 
o Pároco, nomeadamente, pelos catequistas e outros responsáveis. 

A governação e autoridade no seio da Igreja Local são exercidos maioritariamente pelo 
Clero: Bispo e Párocos. Na Diocese e em algumas Paróquias, existem os Conselhos Pastoral e 
Económico, mas nem sempre funcionam como seria de esperar. Nas comunidades paroquiais 
existem, por vezes, “pequenos poderes instituídos” e que afastam ou prejudicam a 
participação e colaboração de outras pessoas. 

Existe grande dificuldade relativa à corresponsabilidade e ao trabalho de equipa. 
Dificuldade sentida por parte dos padres em convocar, delegar e confiar e dificuldade por 
parte dos leigos, em se comprometerem e corresponsabilizarem. Muitas vezes, preferem-se 
colaborações mais pontuais e sem grandes responsabilidades de continuidade e 
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compromissos estáveis. Há um caminho a fazer nas nossas comunidades no que toca a decidir 
e trabalhar juntos. Para trabalharmos juntos devemos escutarmo-nos mutuamente e escutar 
Deus na oração. 

As nossas comunidades, normalmente, não estão habituadas a fazer avaliação das 
actividades realizadas. Raramente existem avaliações e, quando existem, são pontuais ou 
fruto de diálogos eventuais com o Pároco ou com outros elementos da paróquia revestidos 
com algumas responsabilidades. Nas comunidades onde existem Conselhos Pastorais ou 
grupos de catequistas é aí que, muitas vezes, são feitas as avaliações mais formais. 

Devido à maior consciencialização e formação por parte dos leigos e o decréscimo de 
vocações, têm aumentado os ministérios laicais, nomeadamente MEC’s, Orientadores das 
Celebrações Dominicais na Ausência do Presbítero, Catequistas e membros dos Conselhos 
Pastorais e Económico. A Diocese, através dos diferentes Departamentos, também tem 
promovido acções de formação para os diversos ministérios laicais, como é o caso do que 
acontece nos campos da Liturgia, Catequese e serviço aos doentes. 

É convicção geral que os encontros promovidos nas comunidades cristãs devido ao 
Sínodo foram experiências muito positivas de sinodalidade, de participação e partilha e que 
devem continuar. As Paróquias que têm a funcionar os Conselhos Pastoral e Económico 
sentem que estes órgãos também são expressão de sinodalidade. 

Existem muitas Paróquias sem Conselho Pastoral, outras onde, embora existindo, não 
funciona ou funciona com muitas dificuldades. Foi referido, que muitas vezes, os conselhos 
(Diocesanos e Paroquias) existem para confirmar o que já está decidido. Existe algum 
desconhecimento por parte dos leigos da existência e funcionamento das várias estruturas e 
dos vários órgãos diocesanos e paroquias. No entanto, também foram referidas experiências 
positivas onde os conselhos são espaços de reflexão, partilha, decisão e avaliação.  

Os encontros a propósito do Sínodo foram espaços e momentos de oração, partilha e 
escuta. Torna-se necessário a criação de Conselhos Pastorais Paroquiais nas comunidades 
onde não existem e que eles sejam espaços de verdadeira escuta, partilha e discernimento.  
 

9. DISCERNIMENTO E DECISÃO 
 

Todos foram unânimes em propôr a oração como prioritária para o discernimento do que 
o Espírito quer para a Igreja. A oração é a base do discernimento. 

Quanto aos métodos utilizados, houve referências à oração e os exercícios espirituais, 
ainda que a maioria não participe nestas iniciativas. Um bom número salientou como 
métodos, os conselhos pastorais e reuniões de grupo. Porém, todos focaram o demasiado 
peso do clericalismo e a falta de planificação por causa da necessidade de respostas rápidas, 
exigidas pelo imediatismo pastoral, o que impede o discernimento comunitário. 

A necessidade de melhorar os processos é uma urgência. Foi sugerido o incremento de 
momentos de oração, partilha e de convívio entre os grupos paroquiais para criar um 
ambiente de coesão comunitária. Frisou-se a necessidade de inverter a cultura clerical, pelo 
cultivo de uma cultura de diálogo, de encontro e corresponsabilidade, através de encontros 
de formação. 

No âmbito paroquial, pede-se muito pouco a participação da comunidade paroquial, talvez 
porque haja medo da perda de autoridade. Quando se recorre a grupos, fica a ideia que vai já 
tudo cozinhado, apenas se dão a conhecer as decisões.  

No âmbito da estrutura diocesana, há demasiado secretismo e centralização na nomeação 
para cargos de responsabilidade, pelo que praticamente, não há consulta. Em termos da Igreja 
universal, é ainda maior o secretismo e a centralização, como é por exemplo, o caso das 
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nomeações dos bispos. Em geral quando se fala em participação, as pessoas pensam na 
animação litúrgica, onde as tarefas estão bem definidas. 

No geral, foi afirmado que os leigos são muito pouco chamados à participação na vida 
concreta da comunidade, mas também se nota, que quando são chamados, são poucos os que 
respondem, sendo lamentável as atitudes de descomprometimento geral e desinteresse. 
Houve quem sugerisse para despertar a participação a utilização dos meios digitais e a prática 
de mais consulta e debates. 

Foi salientada a demasiada lentidão dos processos no que se refere à consulta dos fiéis a 
propósito dos assuntos da comunidade. Leva a pensar que a consulta é algo visto como 
desnecessária. Há também a sensação de que as opiniões dos leigos só servem para confirmar 
as decisões previamente tomadas. Porém, é inegável que há membros que são muito activos 
nas comunidades e que dinamizam alguns sectores da vida paroquial com grande sentido de 
missão. 

Houve uma proposta de conselho de leigos com a função de escutar a comunidade e 
prevenir desvios comprometedores como a pedofilia, na linha do que têm sido as orientações 
da Igreja. Noutros campos, é importante que as decisões dos conselhos paroquiais sejam 
divulgadas a toda a comunidade para não ficarem só na esfera dos seus membros. Não basta 
que haja conselhos: toda a comunidade deve interagir. 

Uma boa parte das respostas salienta a necessidade da oração comunitária com partilha 
de testemunhos, como via para um mais nítido discernimento espiritual comunitário. É 
fundamental que se envolvam mais os jovens e se promova a renovação dos adultos. A prática 
da escuta, da formação e da oração deveriam evidenciar-se na vida cristã. 

Na era digital, o recurso para tornar as decisões e as iniciativas da vida comunitárias mais 
transparentes e clara, é uma exigência. Para isso, há que envolver mais os jovens que são mais 
ágeis nos meios digitais. 

 
10.  FORMAR-NOS NA SINODALIDADE 

 
A sinodalidade implica recetividade à mudança, formação e aprendizagem 

permanente. Como é que a nossa comunidade eclesial forma pessoas mais capazes de 
“caminharem juntas”, de se ouvirem umas às outras, de participarem na missão e de se 
empenharem no diálogo? Que formação é dada para fomentar o discernimento e o exercício 
da autoridade de forma sinodal? Neste campo, há aspectos positivos e negativos que aqui 
registamos.   
 A participação em grupos de catequese, de reflexão e de programação pastoral tem 
feito descobrir como é importante a oração com que se iniciam as reuniões e o diálogo sobre 
os temas propostos. Quando os grupos são chamados a tomar decisões procura-se que elas 
sejam tomadas em conjunto.  
 Têm sido importantes as formações promovidas pela Diocese para catequistas e para 
o exercício de outros ministérios, os cursos básicos de Teologia para leigos quer a nível 
Diocesano quer a nível Paroquial, as actividades dos movimentos, e os temas dos Grupos 
Paroquiais de adultos publicados anualmente pela Diocese. 
 Para além dos aspectos assinalados, há ainda outras questões que devem ser 
melhoradas e aprofundadas: Percebe-se que ainda há que caminhar muito no exercício do 
diálogo, da escuta e da formação, que parece ter abrandado nos últimos anos. Há muitos que 
se identificam com os ideais do Evangelho, mas não com a conduta da Igreja. Até há quem 
afirme que esta faz a figura dos fariseus que Jesus critica no Evangelho: “ata fardos pesados e 
coloca-os aos ombros dos homens, mas ela não está disposta a movê-los”. 
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A Igreja tem dificuldade em se comprometer com os jovens e estes dizem que são 
pouco escutados. Anseiam, pois, por uma Igreja que seja capaz de os escutar. Se a Igreja não 
é capaz de se comprometer com eles, também não lhes permite ocupar o seu lugar. A Igreja 
tem de utilizar uma linguagem mais clara e mais autêntica, que seja mais testemunhal do que 
retórica, que vá mais ao encontro da vida das pessoas do que das preocupações pelas vestes 
e pelos ritos. Há que investir mais numa formação para o diálogo e a escuta que levem a 
conversar abertamente sobre todas as questões da vida da Igreja e da comunidade local 
procurando enfrentar e dar resposta aos problemas.  

Outra área de formação deve ter como objectivo a integração dos vários sectores da 
vida da Igreja de modo a facilitar uma compreensão mais global e um compromisso de todos, 
ultrapassando assim a visão particularista que se preocupa só com o que cada um, ou cada 
grupo, ou cada movimento faz. No fundo, trata-se de ganhar consciência do ser Igreja e de 
saber conviver com a pluralidade. 

O acolhimento e a integração devem passar também pelos que vivem em situações 
familiares complicadas: famílias monoparentais, divorciados recasados, uniões de facto… 
Pessoas com orientação sexual diferente. 

Nota-se que fazem falta testemunhas de amor a Deus e à Igreja. Qualquer diálogo e 
participação tem que partir de um coração voltado para Deus e para os outros. A sinodalidade 
não se constrói com discursos ou críticas constantes. É preciso amar a Igreja mesmo que ela 
não faça o que cada um quer.  
 
 


