
Acompanhar e viver o caminho sinodal 

Fomos todos convocados pelo Papa Francisco para percorrer um caminho, até á realização 

do Sínodo que vai decorrer em Outubro de 2023, em Roma. A proposta do Papa vai no 

sentido de escutar, sem filtros, insatisfações e expectativas do mundo sobre a Igreja. 

De acordo com os documentos preparatórios, pretende-se seguir um processo em que 

todos são chamados a contribuir para a realização do Sínodo. Na primeira fase desta 

caminhada, que termina em  meados de Março de 2022, pretende-se “…  favorecer um 

amplo processo de consulta, para recolher a riqueza das experiências de sinodalidade 

vivida, nas suas diferentes articulações e aspetos, envolvendo os Pastores e os Fiéis das 

Igrejas particulares em todos os diversificados níveis, através dos meios mais adequados, 

em conformidade com as realidades locais específicas: a consulta, coordenada pelo 

Bispo,  destina-se «aos Presbíteros, Diáconos e Fiéis leigos das suas Igrejas, 

individualmente ou associados, sem transcurar a valiosa contribuição que pode vir dos 

Consagrados e das Consagradas» (EC, n. 7).   

Na conclusão deste trabalho de escuta e discernimento haverá lugar a uma síntese, que 

será enviada para as dioceses. Cada diocese fará chegar, às conferências episcopais, o 

resultado do seu trabalho, por forma que estas possam formular uma síntese antes de Abril 

de 2022.Será produzido pela Secretaria Geral do Sínodo até Setembro de 2022 um 

primeiro instrumento de trabalho, juntando aos contributos das conferências episcopais, 

aqueles da Curia Romana, de Universidades, Faculdades de Teologia, Uniões de 

Superiores e Superioras Gerais de Institutos Religiosos, Federações de Vida Consagrada 

e movimentos internacionais de leigos. 

De acordo com as instruções que têm vindo a ser recebidas, “…o objetivo do Sínodo, e, 

por conseguinte, desta consulta, 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 imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça 

os corações, restitua força às mãos”. 



A proposta do Papa Francisco encontrou eco na Fundação Betânia, que se dispõe a 

realizar esta caminhada, em conjunto com os restantes crentes e não crentes, que se 

sentiram interpelados pelas palavras do Papa. 

Para tanto, propomo-nos dinamizar grupos de reflexão para nos ouvirmos e para abrir os 

ouvidos ao mundo, em direção a “uma Igreja missionária, de portas abertas às periferias”. 

A intenção é escutar e, sobretudo, inventar maneira para que o façamos.  

Eduarda Ribeiro - Fundação Betânia. outubro 2021 

 


