
 

 

VAMOS PERCORRER O CAMINHO SINODAL 

 

 Videoconferência - 19 de fevereiro de 2022 

. 
. 

Página 1 de 3 
 

Fundação Betânia  Tr. Deolinda Catarino, nº 5. 2705-001 – Azóia – Colares. NIPC: 502470208 
www.fundacao-betania.org - Email: correio@fundacao-betania.org 

 

 

 

Síntese do 4º Encontro Sinodal em 19 de fevereiro de 2022 

 

 

O 4º Encontro Sinodal, no âmbito da reflexão que a Fundação Betânia assumiu 

promover como resposta ao apelo do Papa, decorreu no dia 19 de fevereiro de 2022, 

por videoconferência, contou com a presença de 14 participantes e indicação expressa 

de indisponibilidade por parte de 6 pessoas.   

 

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

Sínodo.  

A Dra. Eduarda Ribeiro, em nome da Fundação Betânia começou por lembrar que 

neste 4º Encontro se pretendia retomar o caminho iniciado nos anteriores encontros, 

no seguimento do que nos foi pedido pelo Papa Francisco. Assim, relembrou que nos 

encontros anteriores já se tinha refletido sobre os seguintes aspetos:  

1 - 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? 

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

do século XXI?  

 

De seguida, a moderadora recordou o desafio lançado para este 4º encontro, tal como 

proposto no convite enviado: 

 - Vamos avançar para uma nova etapa: qual será o nosso Agir? 

- Quais são as ações concretas, exequíveis e transformadoras, que podemos assumir 

como sinais da mensagem de Jesus para o nosso tempo? 
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 A presidente da Fundação Betânia – Dra. Paula Madeira lembrou que, embora não 

esteja ao nosso alcance alterar o Código de Direito Canónico, podemos assumir 

compromissos, quer de caráter pessoal, quer ao nível institucional que possam 

repercutir-se na Igreja como sinais transformadores e que algumas das atividades que 

a Igreja desenvolve podem ser feitas de maneira diferente, mais harmonizadas com as 

realidades e exigências do mundo atual.  

   

 

 

Sucederam-se intervenções que assinalaram as duas vertentes enriquecedoras e 

complementares: ações de caráter pessoal e compromissos ao nível institucional:  

 

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

profunda, acolhendo o Espírito que nos envolve; 

- o diálogo entre crentes e não crentes deve ser marcado pela simplicidade e 

coerência; 

- os rituais na Igreja têm de ter uma linguagem forte e atualizada;  

- a catequese tem de abordar temas que digam respeito aos jovens e os envolvam; 

- as iniciativas que privilegiam os mais frágeis (pobres, sem abrigo, idosos, doentes, 

deficientes, migrantes, órfãos, etc.) devem continuar a merecer o empenho dos 

cristãos, em todas as instâncias, apesar das dificuldades de criar/integrar equipas e 

conciliar a vida familiar, a profissional e o voluntariado; 

- as experiências inovadoras dentro e fora da Igreja podem servir de inspiração, mas 

tem de ser conhecidas e valorizadas; 

- as organizações ligadas a ações de voluntariado devem ser mais apoiadas;  

- a configuração territorial das paróquias deve ser revista e adequada às novas 

realidades demográficas;  
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- os centros paroquiais devem tornar-se espaços de solidariedade em modo de 

voluntariado; 

- os leigos têm obrigação de se inserir nas instâncias consultivas paroquiais, 

diocesanas, nos conselhos pastorais, etc. Essas instâncias devem ser democráticas e 

ter, consoante as situações, caráter deliberativo; 

- as associações de fiéis, de caráter profissional, devem ser incentivadas a tomar 

posição em questões de natureza política, social, ética, de objeção de consciência, etc. 

- a diversidade de iniciativas e a complexidade dos variados modos de estar na Igreja 

devem ser valorizadas, não excluindo, antes integrando e aceitando a diferença; 

- podemos propor a alteração do código de direito canónico; 

- levantar as barreiras ao celibato facultativo, à ordenação de mulheres, aos casais 

recasados, à homossexualidade; 

 - rever a formação nos seminários e outras instituições de modo a integrar essas 

mudanças; 

-  temos de mudar a linguagem. 

 

Finalmente: como podemos organizar-nos para tomar decisões? 

 

O próximo encontro ficou agendado para 02 de abril pelas 18:00 Horas.  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


