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Actos dos Apostolos 15, 1-29 

 
 
 
Nas paróquias, nas pequenas comunidades 
cristãs, nos movimentos leigos, nas 
comunidades religiosas e noutras formas 
de comunhão, mulheres e homens, jovens e idosos, somos todos 
convidados a escutar-nos uns aos outros para ouvirmos os murmúrios 
do Espírito Santo, que vem guiar os nossos esforços humanos, exalando 
sobre a Igreja um sopro de vida e de vitalidade e conduzindo-nos a uma 
comunhão mais profunda para a nossa missão no mundo. 

 Vademecum 1.3 
 

 Escutar é o primeiro passo, mas precisa de uma mente e de um 
coração abertos, sem preconceitos.  

O que facilita ou dificulta a nossa escuta? Como são escutados 
na igreja local os leigos, em particular os jovens e as 
mulheres? Como são escutados os consagrados e as 
consagradas? Como ouvimos os que se encontram nas 
periferias, em particular as minorias, as pessoas que 
experimentam a pobreza ou a exclusão social?  Como é que 
escutamos as opiniões diferentes das nossas?  Como 
escutamos o contexto social e cultural no qual vivemos? Quais 
são as vozes que não escutamos? E por que razão?  
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