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Breve Nota sobre o Encontro Sinodal do dia 15 de janeiro de 2022 

 

 

O 3º Encontro Sinodal promovido pela Fundação Betânia decorreu no dia 15 de janeiro 

de 2022, em videoconferência, contou com a presença de 16 participantes, alguns pela 

primeira vez e indicação expressa de indisponibilidade por parte de 8 pessoas, o que 

constitui uma esperança de participação acrescida em próxima reunião.   

 

O Encontro iniciou-se com as boas-vindas a todos os participantes e com a Oração do 

Sínodo.  

A presidente da Fundação Betânia começou por lembrar que neste 3º Encontro se 

pretendeu retomar o caminho iniciado nos anteriores encontros, no seguimento do 

que nos foi pedido pelo Papa Francisco e no âmbito da reflexão que a Fundação 

Betânia assumiu promover como forma de resposta ao apelo do Papa.  

 

Nesse sentido, relembrou que no encontro anterior, tinham sido propostas duas 

questões para reflexão:  

 

1ª - O que é que a Igreja nos deu e nos dá de bom e de positivo, de tal modo que, 

apesar de tanto pecado, nos seduz, nos mantém fiéis a ela, assumindo o passado e 

sonhando o futuro? 

 

2ª - O que nos parece prioritário alterar para que possa falar às mulheres e aos 

homens do século XXI?  
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Relativamente à primeira questão, a presidente recordou que tinham sido dados 

testemunhos variados e muito positivos.   

Referiu, ainda que, não tendo sido possível debater a segunda questão no encontro 

anterior, este tema seria central neste 3º encontro.  

 

Os testemunhos e anseios apresentados neste 3º encontro, relativamente à questão 2, 

foram diversificados, mas de todos ressaltou uma expressão comum de apelo à 

mudança da estrutura da igreja-hierarquia no sentido de uma maior simplicidade, 

maior coerência, de uma linguagem adequada aos dias de hoje e, em simultâneo, a 

que exista uma maior intervenção e participação dos leigos nas decisões e nas 

celebrações.  

   

 

 

Resumidamente, poder-se-iam esquematizar as abordagens da forma seguinte:  

 

- Temos que ter presente que é necessário viver em Igreja de forma sentida e 

profunda, acolhendo o Espírito que nos envolve.  

- Já estamos em fase de sínodo, a caminhar em conjunto.   

- É necessário simplificar. A parafernália atual dificulta a passagem da mensagem dos 

crentes para os não crentes: onde está a simplicidade? e a coerência?  

- Importa ter presente que o ritual na Igreja tem que ser uma forma de linguagem 

forte e atualizada.  

- Como nos podemos aproximar dos jovens? A linguagem da catequese tem que ter 

temas que eles queiram discutir…  Temos que envolver os jovens para que queiram 

andar connosco.  
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- O retorno à simplicidade da igreja inicial será possível? Como caminhar nesse 

sentido?  

- A mensagem do Papa é expressa de uma forma simples e acessível a todos, mas 

sabemos que existe tensão em diferentes alas da Igreja.  

- Devemos ter presente que a Igreja é serviço e não poder. E ter como motivação 

seguir o caminho de Jesus.  

- É necessário tornar a linguagem menos clerical e promover uma maior abertura à 

participação e intervenção de leigos, de todos.  

- A Igreja está demasiado hierarquizada e rígida e sem espaço para a participação dos 

leigos. 

- É necessário aumentar a mensagem ligada às preocupações de todos na vida atual.  

- A linguagem atual da igreja está ultrapassada, é necessário encontrar uma linguagem 

que, coerente com a mensagem cristã, seja adequada aos nossos dias.  

- É necessário ter como propósito uma linguagem de amor, Jesus como ponto de 

chegada e não como ponto de partida.  

- É necessário dessacralizar o ministério.  

- Os leigos têm que ter disponibilidade para serviço comunitário.  

- É necessário por fim a 16 séculos de clericalismo.  

- Os leigos têm que assumir a definição conjunta do papel que têm e que querem 

desempenhar. 

- A Igreja tem que ser entendida como escola de democracia, a forma como os 

discípulos de Jesus devem viver: as questões devem ser participadas por todos.  

- Temos que rebater a ideia de Igreja como coisa dos padres … utilizada e ridicularizada 

pelos não crentes.   

- Como é que podemos ser cristãos nos nossos dias?  

- Constatação de fuga de cristãos das celebrações e vida paroquiais por não 

encontrarem sentido nas mesmas (linguagem, homilias, rituais). 

- É necessária a participação e envolvimento da Igreja na vida comunitária como 

integradora de sensibilidades e vidas distintas (comunidades de emigrantes, p.e.). 
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- É necessário modificar/melhorar a formação dos sacerdotes e o ensino nos 

seminários.  

- É necessário que os padres partilhem a realidade do dia a dia das famílias para 

conhecimento adequado da realidade.  

- É importante perguntar às comunidades religiosas porque continuam a guardar 

propriedades vazias e não as partilham com aqueles que precisam. 

- É importante termos presente que, ao estarmos aqui, já estamos a caminhar, o 

objetivo desta caminhada não se esgota em outubro de 2023, o propósito é 

começarmos a mudar, desde já, a fazer uma vida diferente – e, portanto, não 

aceitarmos a derrota.  

 

O próximo encontro ficou agendado para 19 de fevereiro pelas 18:00 Horas.  

 

Agradecemos à Amiga Maria Fortunata Dourado que, generosamente, colaborou na 

elaboração desta síntese.  

Um obrigado também ao Amigo Mendo Henriques pela reflexão que nos fez chegar. 

 

Bem hajam todas as pessoas que percorrem connosco o Caminho Sinodal!  

     

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

 

Lisboa, 25 de janeiro 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 


