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Roteiro preparatório destinado a todos os fiéis “chamados a participar” das reuniões do                  
PROCESSO DE ESCUTA SINODAL 

Caros irmãos e irmãs, a Igreja de Deus é 
convocada em Sínodo, pelo Papa Francisco, a nos 
colocarmos à escuta do Espírito Santo, que: “como 
o vento, sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas 
não sabes de onde vem, nem para onde vai” (Jo 3,8)   

Iniciando o Processo de Escuta Sinodal, 
estamos colocando em prática a escuta e o 
discernimento sinodal em nossa Arquidiocese. Este 
processo nos leva a aprender em conjunto e com 
humildade a Igreja que Deus quer para o terceiro 
milênio  

 

Fase preparatória para antes das reuniões do PROCESSO DE ESCUTA SINODAL 

Aos “chamados a participar” do Processo de Escuta Sinodal, recomendamos: 

1. Semanas ou dias antes das reuniões, coloque-se em ritmo de preparação com oração pessoal, leitura do 
material indicado e reflexão sobre as perguntas apresentadas; 

            ➔ Isto é crucial para um diálogo frutuoso   
 

2. Para abraçar o Processo Sinodal, a oração Adsumus Sancte Spiritus (“Estamos diante de Vós, Espírito Santo”), 

nos remete o Espírito Santo a trabalhar em nós para que possamos ser uma comunidade e um povo da 

graça: 
    

Ó Espírito Santo! 
Eis-nos diante de Vós, oprimidos pelos 

nossos grandes pecados, 
mas aqui reunidos especialmente em 

Vosso Nome. 
Vinde a nós e permanecei conosco. 

Dignai-Vos habitar em nossos 
corações; 

ensinai-nos o que devemos executar;  
mostrai-nos para onde devemos 

caminhar; 
realizai em nós o que devemos fazer. 

Sede Vós mesmo o inspirador e o 
autor do nosso discernimento. 

Somente Vós, com o Pai e o Filho, 
sois digno de glória! 

Vós que tanto amais a justiça, não 
permitais que provoquemos a 

injustiça; que o pecado  
não nos conduza à ignorância;  
que os favores não nos iludam; 

que o desejo de cargos ou a 
preferência de pessoas  

não nos corrompam. 

Uni nosso coração a Vós unicamente 
pelo dom da Vossa graça, 

para que sejamos um só convosco, e 
em nada nos desviemos da verdade. 

Reunidos em vosso Nome, 
observemos em todas as coisas a 

justiça moderada pela piedade, 
para que, agora, nenhuma decisão 

nossa esteja em discordância 
convosco, e, no futuro,  

recebamos o prêmio eterno  
pelo bem realizado. Amém 

 

3. Ao aceitar participar do Processo e Escuta Sinodal, a pergunta que nos vem à mente é: a quem devemos 
escutar? E a resposta é: devemos escutar a todos, porque a todos o Espírito Santo fala interiormente. Ele é 
o mestre interior que nos conduz à verdade plena, prometido por Cristo como o outro “Consolador”;  

4. O Processo de Escuta Sinodal consiste em três passos:  

1º. “Estar juntos 
com”:  

➔procuremos estar 
na companhia dos 
irmãos e irmãs 
próximos e 
distantes, daqueles 
que amamos e 
daqueles que não 
amamos muito; 

2º. “Ouvir atenta e 
reverentemente”:  

➔é preciso ouvir 
com o coração, uma 
vez que o Espírito 
Santo fala a todos, 
procuremos ouvir 
nas palavras dos 
irmãos a voz do 
Espírito; 

3º. “Discernir”:  

➔para ouvir a voz do Espírito Santo, entre tantas falas 
e opiniões das pessoas, é preciso discernir, ou seja: 

• ouvir os lamentos e deles tirar os apelos do Espírito;  

• ouvir as críticas (mesmo as mais injustas) e discernir 
nelas as intuições dos novos caminhos do Espírito;  

• ouvir até mesmo palpites inconvenientes e discernir 
neles as provocações do Espírito;  

• não ter medo de ouvir e não ter medo de nos expor 
ao que o Espírito nos fala. 
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➔ o que nos garante um bom discernimento é o fato de que ele deve ser: 

• Espiritual: ou seja, precedido e 
acompanhado da oração. É no 
ambiente vital da oração que 
ouvimos melhor o que o Espírito 
nos fala; 

• À luz do Evangelho: ou seja, 
precisamos ler a Bíblia, a Palavra de 
Deus; confrontar o que ouvimos com 
os Evangelhos; 

 

• Eclesial: para isso há necessidade de 
promovermos encontros de oração, 
meditação e de discernimento ao 
longo da Fase Arquidiocesana do 
Sínodo. 

 

O objetivo deste Sínodo é escutar o que o Espírito Santo está falando à Igreja, para renovar as nossas 

mentalidades e nossas estruturas eclesiais, a partir dos sinais dos tempos, propiciando assim tomadas de 

decisões pastorais que correspondam mais a vontade de Deus. 

 

Preparando-se para participar das reuniões do PROCESSO DE ESCUTA SINODAL

5. O método sugerido para as reuniões é o do Diálogo Espiritual, porque promove a participação ativa, a escuta 

atenta, a intervenção refletida e o discernimento espiritual; 

6. No dia marcado, os presentes se reúnem em pequenos grupos de 6 a 7 pessoas, sendo um(a) o(a) 
moderador(a) e outro o(a) secretário(a); a reunião pelo método do Diálogo Espiritual leva ao menos uma 
hora e compreende “três rodadas” e uma conclusão; 

7. 1ª rodada (+/- 30 minutos)  

7.1. Leitura da questão fundamental (Obs.: leia e reflita, alguns dias antes da reunião, essa questão, os dez Núcleos Temáticos 
e os textos bíblicos propostos (estão nos itens: 13 e 0, adiante);   

7.2. Todos falam, cada um na sua vez e com a mesma duração uns dos outros (o tempo será controlado); 
7.3.  O objetivo é a partilha do fruto da oração, em relação às perguntas de reflexão (ver item 14, adiante), também lidas 

em casa dias antes da reunião; 
7.4.  Nesta rodada não há discussão e todos os participantes simplesmente escutam com profundidade cada pessoa e 

prestam atenção à forma como o Espírito Santo se move dentro de si mesmos, na pessoa que fala e no grupo como 
um todo; 

7.5. Segue-se um tempo de silêncio para registar os movimentos interiores de cada um. 

8. 2ª rodada (+/- 20 minutos): 

8.1. Os participantes partilham o que mais os impressionou na primeira rodada e que moções sentiram durante o 
tempo de silêncio; também pode haver algum diálogo, mantendo, porém, a mesma atenção espiritual; 

8.2. Segue-se, mais uma vez, um tempo de silêncio. 

→Moções são propostas interiores (sugestões) vindas de fora do querer de quem as experimenta. Aparecem como 
pensamentos e produzem reações emocionais (alegria ou angústia). Podem ser descritas também como movimentos 
“dentro da pessoa” que “puxam” para algo, sendo sentidas como apelos, chamamentos ou atrações. (para aprofundamento 

ver: “Exercícios Espirituais de S. Inácio de Loyola”, Ed. Loyola, SP). 

9. 3ª rodada (+/- 20 minutos): 

9.1. Os participantes refletem sobre o que parece ter mais repercussão na conversa e o que lhes tocou mais 
profundamente, surgindo moções espirituais; 

9.2. É possível verificar que se aprendeu coisas novas e que há questões que ficaram por resolver; 
9.3. O momento de diálogo pode terminar com algumas orações espontâneas de gratidão entre os participantes. 
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10. Conclusão da reunião:  

10.1. Terminada a 3ª rodada, com o diálogo, os participantes devem rever e partilhar sobre a sua experiência neste 
processo, no seu pequeno grupo, decidindo sobre as respostas e/ou partilhas que desejam apresentar à equipe 
organizadora, desde a 1ª rodada até agora.  

10.2. As perguntas a seguir ajudam nessa revisão da conclusão: 

▪ Como foi a sua experiência? 
▪ Quais foram os altos e baixos?  
▪ Que perspectivas novas descobriram?  

 

▪ Que aprenderam sobre o modo de agir sinodal?  
▪ Como é que Deus esteve presente e em ação durante o 

tempo em que estiveram juntos? 

11. Terminada a reunião dos pequenos grupos, todos os demais se reúnem, e um representante de cada 

pequeno grupo partilhará, brevemente, a experiência deste processo com os demais; 

12. A coordenação paroquial do PES informará os próximos passos e fases do Processo de Escuta Sinodal a todos 
os presentes1. 

 

Questão fundamental, Material de Apoio e Resumo 

Todos nós devemos nos preparar previamente para a reunião de escuta sinodal. 

Segue a “Questão fundamental” e as indagações que nos ajudam a refletir e responder a essa questão. 

13. Questão fundamental: deve ser “respondida”, durante a reunião, por todos os participantes:  

Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha junto”: 
• Como esse “caminhar juntos” está acontecendo hoje na Arquidiocese de Sorocaba? 

• Que passos o Espírito Santo inspira a dar para crescer nesse nosso “caminhar juntos com a Arquidiocese 

de Sorocaba”. 
Observação: Não devemos dar uma resposta teórica, mas: partilhar experiências concretas de “caminhar juntos” como 
Arquidiocese de Sorocaba; relembrar experiências concretas vividas na Arquidiocese, a partir da realidade da sua 
paróquia, do seu movimento etc. 

14. Perguntas de reflexão para ajudar na questão fundamental (não é para responder, mas para ajudar a discernir): 

• Que experiências da nossa 
comunidade a pergunta 
fundamental nos traz à mente? 

• Que alegrias essas experiências 
proporcionaram?  

• Que dificuldades e obstáculos 
encontraram?  

• Que feridas fizeram emergir?  

• Nestas experiências, onde ressoa 
a voz do Espírito Santo? 

• O que ela nos pede? 

• Quais são os pontos a confirmar, 
as perspectivas de mudança, os 
passos a dar? 

• Onde alcançamos um consenso?  

•  Que caminhos se abrem para a 
nossa comunidade? 

• Qual é a história da vida de fé da 
comunidade?  

• Como é que a comunidade 
caminhou até seu estado atual?  

• Como é que Deus esteve 
presente?

 

Repassar juntos o passado ajuda a construir a comunidade e a orientar o seu caminho para o futuro 

 

 
1 O fruto desta reflexão em nossos encontros/reuniões recolhidos em forma de respostas, serão encaminhadas à Equipe Sinodal Arquidiocesana, a 

qual organizará uma síntese que será encaminhada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Esta, por sua vez, recebendo as sínteses de 
todas as arquidioceses e dioceses do Brasil deverá organizar um único relatório para encaminhar a Equipe Sinodal Continental, que por sua vez, fará 
o mesmo para encaminhar a Secretaria Geral do Sínodo no Vaticano junto ao Papa Francisco, para os trabalhos na Assembleia do Sínodo em outubro 
de 2023. Assim vamos construindo o Sínodo; caminhando juntos, sendo Igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo. 
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15. Para ajudar no discernimento da questão fundamental, foi desenvolvido um conjunto de “Dez Núcleos 
Temáticos” que destacam aspectos significativos da “sinodalidade vivida”.  

Não é necessário responder todas as perguntas dos dez Núcleos Temáticos, mas apenas um dos três 

primeiros temas, e ao menos mais dois ou três dos sete temas seguintes, conforme as possibilidades e as 

realidades da comunidade. Durante a reunião, de comum acordo, os participantes escolhem os temas 

abaixo:  

I. Os companheiros de viagem: 

“Na Igreja e na sociedade, estamos no mesmo caminho, 
lado a lado”. Ler: Lc 24,13-16 

• Na Arquidiocese de Sorocaba, quem são aqueles que 
“caminham juntos”?  

• Quando dizemos “a nossa Igreja”, quem é que faz parte 
dela?  

• Quem são os que parecem mais distantes da Igreja e da 
nossa caminhada? 

• Quem tem sido os companheiros de viagem, inclusive os 
que não participam da comunidade cristã?  

• Na nossa Arquidiocese, há pessoas ou grupos que são 
deixados à margem de fato ou de propósito? Quem são 
esses grupos e essas pessoas? 
 

II.  Escutar:  

“A escuta é o primeiro passo, mas requer que a mente e o 
coração estejam abertos, sem preconceitos”. Ler: Pr 
18,13; Tg 1,18-22  

• Há em nossa Arquidiocese pessoas ou grupos que não 
são escutados? Estamos em dívida de escuta com 
quem? Como ouvimos os que estão nas periferias? 
Como e o que Deus está falando a nós por meio dessas 
pessoas e grupos que não são escutados? 

• O que facilita e o que impede a nossa escuta da 
Arquidiocese  
de Sorocaba?  

• Como são ouvidos os leigos, especialmente os jovens e 
as mulheres?  

• Como integramos a contribuição de Consagradas e 
Consagrados?  

• A voz das minorias, dos descartados e dos excluídos é 
ouvida em nossa Arquidiocese de Sorocaba? 

• Conseguimos identificar preconceitos e estereótipos 
que impedem a nossa escuta? Quais são a limitações em 
nossa capacidade de ouvir, especialmente o que têm 
ponto de vista diferente dos nossos? 

• Como ouvimos o contexto social e cultural em que 
vivemos? 
 

III.  Falar:  

“Todos estão convidados a falar com coragem e parrésia, 
ou seja, integrando liberdade, verdade e caridade”. Ler: 
Ne 8,1-18 

• Como promovemos, no seio da comunidade e dos seus 
organismos, um estilo comunicativo livre e autêntico, 
sem ambiguidades e oportunismos?  

• O que permite e o que impede de falar com coragem, 
franqueza e responsabilidade em nossa Arquidiocese e 
em nossa Sociedade? 

• Quando e como conseguimos dizer o que é importante 
para nós? 

• Como é a relação da nossa Igreja com os meios de 
comunicação social (não só católicos) 

• Quem fala em nome da comunidade cristã e como é 
escolhido? 
 

IV. Celebrar: 

 “Caminhar juntos” só é possível se nos basearmos na 
escuta comunitária da Palavra e na celebração da 
Eucaristia. Ler: Ex 15,1-18 

• De que forma a oração e a celebração litúrgica inspiram 
e orientam efetivamente o nosso ser Igreja e “caminhar 
juntos”?  

• Como elas inspiram as decisões mais importantes de 
nossa Igreja? 

• Como promovemos a participação ativa de todos os fiéis 
na liturgia e no exercício da função de santificar? 

• Que espaço é reservado ao exercício dos ministérios do 
leitorado e do acolitado? 
 

V. Corresponsabilidade na missão: 

 “A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na 
qual todos os seus membros são chamados a participar”. 
Ler: 1Ts 2,1-12 

• Dado que somos todos discípulos missionários, de que 
maneira cada um dos batizados é convocado para ser 
protagonista da evangelização?  

• Como a comunidade apoia os seus membros 
comprometidos no serviço à sociedade (na 
responsabilidade social e política, na investigação 
científica e no ensino, na promoção da justiça social, na 
salvaguarda dos direitos humanos e no cuidado da Casa 
comum etc.)?  

• Como a comunidade ajuda esses cristãos empenhados 
na ação sociotransformadora a viver esse serviço à 
sociedade de maneira evangelizadora e missionária? 

• Como é feio o discernimento das escolhas relativas à 
missão e quem participa? 
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VI.Diálogo na Igreja e na Sociedade:  

“O diálogo é um caminho de paciência e perseverança, 
que inclui também silêncio e sofrimento, mas favorece a 
compreensão mútua”. Ler: Pr 26,23-28 

• Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio 
da nossa Igreja particular?  

• Como são enfrentados e resolvidos os conflitos, as 
divergências de visão e as diferenças?  

• Como promovemos a colaboração com as Dioceses 
vizinhas, com as comunidades religiosas, com 
associações e movimentos laicais etc.?  

• Que experiências de diálogo e de colaboração temos 
com os crentes de outras religiões e com quem não crê?  

• Como é que a Igreja dialoga e aprende de outros setores 
da sociedade: a política, a economia, a cultura, a 
sociedade civil, os pobres...? 
 

VII. Diálogo com as outras confissões cristãs:  

“O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, 
unidos por um único batismo, ocupa um lugar particular 
no caminho sinodal”. Ler: Jo 17,21-23 

• Que relacionamento mantemos com os irmãos e as 
irmãs das outras confissões cristãs?  

• O que partilhamos e como caminhamos juntos com 
outras confissões cristãs?  

• Que frutos colhemos deste “caminhar juntos com outras 
Igrejas cristãs”? Quais são as dificuldades?  

• Quais passos podemos dar para caminhar juntos? 
 

VIII.  Autoridade e participação:  

“Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e 
corresponsável”. Ler: Cl 1,16-17 

• Na Arquidiocese de Sorocaba, como se identificam os 
objetivos a perseguir, o caminho para os alcançar e os 
passos a serem dados?  

• Como a autoridade e o governo são exercidos na nossa 
Arquidiocese?  

• O trabalho em grupo e a corresponsabilidade são uma 
prática efetiva em nossa Arquidiocese?  
 
 

 

• Como os ministérios leigos e a responsabilidade dos fiéis 
leigos são promovidos em nossa Arquidiocese? 

• Como funcionam os organismos de sinodalidade a nível 
da Igreja particular? 

• Temos experiências frutíferas e fecundas de 
sinodalidade em nossa Arquidiocese? 

• Como funcionam os órgãos de sinodalidade (conselho 
paroquial, conselho econômico, conselho presbiteral, 
conselho pastoral etc.) em nossa Arquidiocese?  
 

IX.  Discernimento e Decisão:  

“Caminhando juntos, o discernimento leva a uma decisão 
com base em um consenso que brota da obediência 
comum ao Espírito”. Ler: At 15,7-12 

• Que métodos e processos usamos na tomada de 
decisões em nossa Arquidiocese? Como eles podem ser 
melhorados?  

• Como promovemos a participação na tomada de 
decisões nas estruturas hierárquicas da nossa 
Arquidiocese?  

• Nossos métodos de tomada de decisão nos ajudam a 
ouvir todo o povo de Deus?  

• Como promovemos a transparência e a 
responsabilidade nesta relação de consulta e tomada de 
decisões em nossa Arquidiocese? 

• Como podemos crescer no discernimento espiritual e 
comunitário? 
 

X.  Formar-se na sinodalidade:  

“A espiritualidade do ‘caminhar juntos’ é chamada a se 
tornar princípio educativo para a formação da pessoa 
humana e do cristão, das famílias e das comunidades”. 
Ler: Jo 14,25-26 

• Como a nossa Arquidiocese forma as pessoas para 
serem mais capazes de caminhar juntas, para ouvir umas 
às outras, para participar da missão evangelizadora e se 
empenhar no diálogo? 

• Que formação oferecemos para o discernimento e o 
exercício da autoridade sinodal?  

• Que instrumentos nos ajudam a interpretar as 
dinâmicas da cultura em que estamos inseridos e o seu 
impacto no nosso estilo de Igreja? 

16. Resumo: 

16.1. Prepara-se, com antecedência, orando, lendo e refletindo sobre a questão fundamental e os núcleos 

temáticos, juntamente com as indicações de leitura da Sagrada Escritura (Bíblia), indicadas em cada 

núcleo temático; 

16.2. Ler com atenção este roteiro e observar como será o Diálogo Espiritual: itens 7, 8, 9 e 10. 

16.3. Levar este folheto no dia da reunião e eventuais anotações sobre suas reflexões já feitas em casa. 


