
Reunião Diocesana
Pré-Sinodal

Apêndice C

Em cada Igreja local, a fase diocesana culmina com uma Reunião 
Diocesana Pré-Sinodal. Este encontro proporciona a oportunidade de diversos 
membros da diocese se reunirem para uma celebração litúrgica, para rezar 
juntos, refletir sobre a sua experiência do Processo Sinodal na diocese, ouvir 
o feedback que emergiu das reuniões de consulta sinodal em toda a diocese, 
dialogar sobre a realidade atual da Igreja local e os sinais dos tempos e 
discernir sobre o chamamento que Espírito Santo está a fazer à diocese no 
caminho da sinodalidade. Embora grande parte do processo de consulta 
durante a fase diocesana possa ter ocorrido em comunidades específicas da 
Igreja local, tais como paróquias, grupos ministeriais e outros grupos eclesiais, 
o objetivo da Reunião Pré-Sinodal Diocesana é reunir uma secção transversal 
representativa de toda a diocese, incluindo grupos minoritários e pessoas 
das periferias, e dar a oportunidade aos participantes de rezar, ouvir, refletir e 
discernir em conjunto. Após esta reunião, o resultado da Reunião Diocesana 
Pré-Sinodal deverá ser incluído como parte da síntese diocesana, juntamente 
com as reações que emergiram das reuniões de consulta sinodal de toda a 
diocese. (cf. Apêndice D, para mais informações sobre a síntese diocesana).

OBJETIVOS
a. Culminar os meses da fase diocesana de consultas sinodais com o Povo 

de Deus. 
b.  Celebrar e refletir sobre as realidades emergentes e sobre a experiência 

diocesana de percorrer juntos o caminho sinodal. 
c. Destacar os temas principais das consultas diocesanas com um grupo 

escolhido de representantes de diferentes comunidades da diocese.
d. Envolver membros de diversas comunidades (paróquias, grupos 

ministeriais, movimentos, escolas, clero, comunidades religiosas, 
marginalizados, jovens, grupos culturais, etc.) na reflexão sobre a 
experiência e o contributo do processo de consulta, tendo em vista a 
síntese diocesana com base no feedback recebido de toda a diocese.

e. Escutar o que Deus disse através do povo da diocese, discernir sobre a 
sua vontade para a Igreja local e sobre os caminhos que Ele convida a 
Igreja a seguir na diocese no sentido de uma comunhão mais profunda, 
de uma participação mais plena e de uma missão mais frutuosa.

f. Fazer emergir boas práticas, caminhos sinodais e um novo impulso 



e vitalidade no sentido de nos tornarmos uma Igreja mais sinodal de 
caminho comunitário, de escuta mútua e de corresponsabilidade.

g. Redigir a síntese diocesana, que transmite o que foi partilhado pelo 
Povo de Deus durante o processo de consulta na diocese, como 
contributo para o atual Processo Sinodal de toda a Igreja.

PARTICIPANTES
Os membros desta reunião sinodal dependem da situação local da diocese. 

As dioceses podem adaptar estas orientações em função da dimensão da 
população, das distâncias geográficas, dos recursos disponíveis, dos contextos 
culturais das pessoas, etc. O ideal seria incluir entre os participantes:

• O Bispo diocesano, os Bispos auxiliares e a(s) Pessoa(s)/Equipa(s) de 
Contacto da Diocese;

• Pessoas cujas vozes, muitas vezes, não são ouvidas de forma adequada, 
tais como pobres, idosos, grupos minoritários, pessoas isoladas, pessoas 
com deficiência, migrantes, refugiados, comunidades indígenas, etc.;

• Líderes leigos (homens, mulheres, jovens de vários campos de 
apostolado e organismos diocesanos);

• Outros leigos (homens, mulheres e jovens convidados de paróquias e 
outras organizações eclesiais);

• Clero (sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos, diáconos, etc.);
• Membros de Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida 

Apostólica (refletindo a diversidade dos carismas) e líderes de 
instituições com obras de apostolado e caridade;

• Delegados ecuménicos e inter-religiosos interessados (e outros que 
podem não ser católicos, mas que podem contribuir com perspetivas 
úteis para a Igreja);

• Pessoas com competências especializadas necessárias para o encontro, 
incluindo moderadores e especialistas pastorais ou teológicos em 
eclesiologia.

AGENDA E FORMA DA REUNIÃO DIOCESANA PRÉ-SINODAL
A agenda deste encontro deveria celebrar a caminho sinodal feito na 

diocese até ao momento, refletir sobre o feedback recebido do processo de 
consulta em toda a diocese e avançar para a redação da síntese diocesana 
que apresenta os frutos da auscultação e discernimento do Povo de Deus 
na diocese. Esta síntese diocesana será a contribuição da diocese enviada à 
Conferência Episcopal.

A forma deste encontro deveria ser pensada em discernimento com o 
Bispo e a(s) Pessoa(s)/Equipa(s) de Contacto da Diocese, para alcançar os 
objetivos acima mencionados no contexto da diocese (para mais sugestões 
e recursos, cf. website do Sínodo). É altamente recomendável que a fase 
diocesana culmine com uma celebração litúrgica, dando graças a Deus pelo 
que foi vivido e invocando a orientação do Espírito Santo para o caminho que 
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se avizinha. Cada diocese pode discernir sobre o modo como pôr em prática 
os outros elementos do encontro. A(s) Pessoa(s) de Contacto da Diocese 
seria(m) responsável(eis) por reunir todas as reações recebidas do processo 
de consulta em toda a diocese. O feedback poderia ser apresentado aos 
participantes no encontro que culmina com a fase diocesana. 

POSSIBILIDADE DE REALIZAR REUNIÕES SINODAIS ONLINE OU 
HÍBRIDAS (E-SYNODAL MEETINGS)

Pode ser necessário ou útil organizar reuniões on-line ou híbridas, quer 
para as sessões de consulta local, quer para a celebração diocesana que 
culmina o processo em toda a diocese. As reuniões on-line ou uma combinação 
de reuniões presenciais e on-line podem ser uma opção eficaz, especialmente 
no contexto da pandemia da Covid-19. É preciso ter particular cuidado para 
garantir que estas reuniões online ou híbridas se realizem num espírito de 
oração, comunhão e escuta atenta uns dos outros e do Espírito Santo. Os 
moderadores devem verificar que todos os participantes conseguem dar o 
seu contributo e fazer ouvir a sua voz, mesmo aqueles que se sentirem menos 
confortáveis ou que estiverem menos familiarizados com a tecnologia.

PAPEL DOS JOVENS NAS REUNIÕES ONLINE OU HÍBRIDAS 
(E-SYNODAL MEETINGS) 

Incentivamos as dioceses a envolver os jovens no planeamento e 
execução destes encontros sinodais online ou híbridos (E-Synodal Meetings), 
explorando assim formas criativas de os tornar acessíveis e de facilitar a 
utilização por parte de todos os participantes, tendo em conta as diferentes 
necessidades dos diversos grupos etários.

É possível recorrer a vários tipos de ferramentas, como os meios de 
comunicação social, as plataformas virtuais e a tecnologia interativa, para 
chegar a mais pessoas e recolher respostas que poderiam ser entregues à(s) 
Pessoa(s)/Equipa(s) de Contacto da Diocese. Os jovens podem desempenhar 
um papel fundamental contribuindo criativa e eficazmente para estes esforços.

SÍNODO DE BISPOS


