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Breve Nota sobre o Encontro Sinodal do dia 11 de dezembro de 2021 

 

O Encontro online do dia 11 de dezembro de 2021 foi convocado para reunir os 

participantes nas sessões inaugurais do Caminho Sinodal, dinamizadas pela Fundação 

Betânia, a 5 de novembro de 2021, no Convento dos Dominicanos de Lisboa e em 

reunião online. Neste encontro participaram algumas pessoas que não puderam estar 

nos primeiros. No total, participaram 20 pessoas. 

1.O encontro iniciou-se com as boas-vindas a todos os participantes e com a Oração do 

Sínodo. 

A presidente Fundação Betânia começou por lembrar que foi o Papa Francisco que nos 

chamou para nos envolver neste caminho de escuta recíproca. “É para isso que aqui 

estamos” disse. “Mais sós ou mais acompanhados, mais depressa ou mais de vagar, 

seguramente vamos indo. 

Este caminho não vai ser um ameno passeio pelo jardim, mas antes um caminho de 

pedras. Na verdade, nós estamos tão acostumados a uma Igreja hierárquica, clerical, 

fornecedora de serviços, que dificilmente passamos a um padrão participativo, 

construtivo, em caminho, isto é, sinodal. Em caricatura, estamos todos à espera de que 

o senhor padre diga, faça e promova e então lá vamos - ou não. E sabemos que esta 

dificuldade está sobretudo dentro de nós, os membros da Igreja de Cristo, de cada um 

de nós, com ministérios ou sem eles. Somos comodistas e ir de saída requer esforço e 

comporta riscos. 

Lembrando o discurso do Papa aos Bispos, de 9 de outubro, há sempre uns 

demoniozinhos que nos querem dividir e então um vem dizer para estarmos quietos 

porque não vale a pena, e depois vem outro, igualmente solicito, que nos sugere belas 

celebrações, muito coloridas, para ficar tudo contente. Não vamos cair nessa 

armadilha 
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Vamos antes, animados pelo amor fraterno, com humildade, alegria, esperança, 

sabendo que o Espírito Santo opera em todos nós; assim tenhamos os ouvidos 

abertos.” 

 

 

 

2. Concretizando um pouco mais, foi feito um convite para partilhar: 

 

- O que a Igreja nos deu e nos dá de bom e de positivo, de tal modo que, apesar de 

tanto pecado, nos seduz, nos mantem fieis a ela, assumindo o passado e sonhando o 

futuro? 

 

- O que nos parece prioritário alterar para que possa falar às mulheres e aos homens 

do século XXI? 

 

Nos testemunhos que se seguiram verificou-se que, relativamente às relações com a 

Igreja e a religião, existe uma grande diversidade de experiencias vividas nas  

respetivas famílias de origem. Alguns nasceram em famílias de batizados, com ligações 

ou não à Igreja, outros a famílias agnósticas. Algumas pessoas expressaram a sensação 

que tinham de que existiam duas igrejas, a ritualista e a da fé e que há mais cristãos de 

coração do que pessoas que se assumem como tal. 

O caminho percorrido foi também diversificado. O compromisso ou o desejo de 

estabelecer laços mais fortes com a fé ou a Igreja foi motivado por encontros com 

pessoas, padres ou leigos, ou por uma relação com organizações que contribuíram 

para o despertar ou o aprofundamento da fé. A ocorrência de situações pessoais, 

muitas vezes dolorosas, levou também a uma aproximação com a Igreja. A todos 
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movia o desejo de conhecer e viver experiências que dessem sentido à vida e 

permitissem que a fé se traduzisse também em ações, designadamente no que se 

refere ao cuidado para com os outros e à solidariedade.  

Relativamente às experiências “menos felizes” com a Igreja ou com os cristãos, 

defendeu-se que era necessário sarar as feridas da Igreja, mas não ficar apegado a 

elas. 

Não houve tempo para que todos pudessem dar o seu testemunho, pelo que foi 

recordado que se torna desejável a realização de encontros em grupos mais pequenos, 

independentemente da participação no grupo mais alargado, sendo feito um apelo 

para a constituição desses grupos. 

Também não foi abordada a segunda pergunta, ou seja, a das prioridades e das 

questões para as mudanças na Igreja. Trata-se de uma questão fundamental, que será 

tratada em encontros posteriores. 

A marcação do próximo encontro alargado foi feita para o dia 15 de janeiro de 2022. 

Encerrou-se o Encontro com a recitação do Pai-Nosso. 

 

 

- Paula Madeira, Eduarda Ribeiro, Hermenegildo Dourado, Pedro Rei e Maria do Céu - 

 

Lisboa, 13 de dezembro 2021  

 
 

 

 

 

 

 

 


