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        Actos dos Apóstolos 6,1- 7 

 

 
“A participação fundamenta-se no facto de que 
todos os fiéis estarem capacitados e serem 
chamados a colocar ao serviço uns dos outros os 
dons que cada um recebeu do Espírito Santo. […] 
Na Igreja sinodal, toda a comunidade, na livre e 
rica diversidade dos seus membros, é convocada 
para rezar, escutar, analisar, dialogar, discernir e aconselhar na hora de tomar as 
decisões pastorais mais de acordo com a vontade de Deus”. É preciso esforçar-se 
genuinamente por assegurar a inclusão das pessoas marginalizadas ou que se 
sentem excluídas.                            (Vademecum 1.4) 

      

 
 

A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os 

membros são chamados a participar. 

• O que impede os batizados de serem ativos na missão da Igreja? Que áreas 
da missão estamos a descuidar?  

• Como e por quem são feitas as escolhas missionárias? 
Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável. 

• Como é exercida a autoridade ou a governação no seio da nossa Igreja local?  

• Como pomos em prática o trabalho de equipa e a corresponsabilidade?  

• Como se tem promovido os ministérios laicais e a responsabilidade dos 
leigos?  

• Como funcionam os órgãos sinodais a nível da Igreja local (Conselhos 
Pastorais nas paróquias e dioceses, Conselho Presbiteral, etc.)?  
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