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#TheChurchIsOurHome  

a partir de 6 de dezembro, 4 vídeos para contar o contributo dos fiéis com deficiência 

para o Sínodo sobre a Sinodalidade 

 

"Permiti que insista: ‘Tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua 

condição de deficiência’, porque infelizmente, em certas nações, ainda hoje é difícil reconhecê-los como 

pessoas de igual dignidade»." (Francisco, Fratelli Tutti, 98). 

 

Por ocasião do Sínodo sobre a Sinodalidade, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e a Secretaria 

Geral do Sínodo envolveram algumas dezenas de pessoas com deficiência dos cinco continentes numa sessão 

especial de escuta, para responder ao convite do Papa Francisco na Encíclica Fratelli tutti: "Tende a coragem 

de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua condição de deficiência’..." (FT, 98). 

Com base nas perguntas do Sínodo "O que é que o Espírito pede à Igreja? Que caminhos se abrem para a 

Igreja e para os fiéis com deficiências", os participantes elaboraram uma síntese que foi submetida à 

Secretaria Geral do Sínodo e ao Papa Francisco. 

Para contar a sessão de escuta e o encontro com o Papa, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida 

apresenta 4 vídeos [descarregar o trailer do vídeo] nos quais alguns dos participantes oferecem os seus 

rostos e vozes e, sobretudo, a sua contribuição peculiar para a reflexão do Sínodo.  

A este respeito, o cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, declarou 

que "a Igreja para ser verdadeiramente sinodal deve ouvir a voz de todos, não excluindo ninguém. Agradeço 

à Secretaria Geral do Sínodo que, desde o início, apoiou a nossa iniciativa: graças a esta colaboração, a 

contribuição dos fiéis com deficiência pode chegar aos padres sinodais". 

 

Por seu lado, o cardeal Mario Grech, Secretário-Geral do Sínodo, declarou: "A conversão sinodal da Igreja 

envolve também a conversão da Cúria Romana numa chave sinodal. A experiência com o Dicastério para os 

Leigos, a Família e a Vida é um feliz testemunho  disso e abre novos horizontes e espaços de colaboração 

para mostrar que a Igreja é verdadeiramente um lar para todos". 

 

O Documento de Trabalho para a Fase Continental do Sínodo destaca algumas das questões que surgiram 

neste processo com estas palavras: "Numerosas sínteses assinalam a falta de estruturas e modalidades de 

acompanhamento apropriadas às pessoas com deficiência e apelam a novos modos para acolher o seu 

contributo e promover a sua participação: a despeito dos seus próprios ensinamentos, a Igreja arrisca imitar o 

modo como a sociedade as põe de lado. «As formas de discriminação enumeradas – a falta de escuta, a 

violação do direito de escolher onde e com quem viver, a negação dos Sacramentos, a acusação de bruxaria, 

os abusos – e outras, descrevem a cultura do descarte no confronto com as pessoas com deficiência. Essas 

não nascem por acaso, mas têm em comum a mesma raiz: a ideia de que a vida das pessoas com deficiência 

valha menos que as outras»” (nº 36). 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/eventi/2022/la-chiesa-e-la-nostra-casa.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/eventi/2022/la-chiesa-e-la-nostra-casa.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/eventi/2022/la-chiesa-e-la-nostra-casa.html
https://we.tl/t-XmUC5hmJWO
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-POR.pdf
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O trailer para #TheChurchIsOurHome está disponível a partir de hoje nos canais sociais e Youtube do 

Vatican News, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e da Secretaria Geral do Sínodo.  

O primeiro vídeo será divulgado a 6 de Dezembro por ocasião de uma reunião dos responsáveis pela pastoral 

das pessoas com deficiência de algumas conferências episcopais.  

 

Os vídeos serão publicados nestas datas: 

6 de Dezembro de 2022: Co-responsabilidade 

15 de Dezembro de 2022: Levanta-te e anda! 

12 de Janeiro de 2023: Um magistério da fragilidade 

26 de Janeiro de 2023: Um processo maravilhoso 

 

Os filmes foram realizados pela Poti Pictures, divisão cinematográfica da Coop Soc Il Cenacolo, primeira 

produtora de filmes sociais do mundo a fazer anúncios publicitários, curtas e longas-metragens com atores 

com deficiências intelectuais. http://www.potipictures.com   

 

Mais informação: 
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Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida 
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