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O Processo Sinodal é, antes de mais, um processo 

espiritual. Não é um exercício mecânico de recolha de 

dados ou uma série de reuniões e debates. A escuta 

sinodal tem em vista o discernimento. Requer que 

aprendamos e nos exercitemos na arte do 

discernimento pessoal e comunitário. Escutamo-nos 

uns aos outros, a nossa tradição de fé e os sinais dos tempos, de modo a discernir o que Deus está a dizer 

a todos nós. (…) Este tipo de discernimento não é apenas um exercício único; em última análise, é um 

modo de vida, fundamentado em Cristo, seguindo a orientação do Espírito Santo, vivendo para a maior 

glória de Deus. O discernimento comunitário ajuda a construir comunidades florescentes e resilientes para 

a missão da Igreja de hoje. O discernimento é uma graça de Deus, mas requer o nosso envolvimento 

humano de formas simples: rezar, refletir, prestar atenção à disposição interior, escutar e falar uns com 

os outros de forma autêntica, significativa e acolhedora.  

A Igreja oferece-nos várias chaves para o discernimento espiritual. Num sentido espiritual, o 

discernimento é a arte de interpretar para onde nos conduzem os desejos do coração, sem nos deixarmos 

seduzir por aquilo que nos leva aonde nunca quisemos ir. O discernimento envolve reflexão e implica 

tanto o coração como a cabeça na tomada de decisões nas nossas vidas concretas para procurar e 

encontrar a vontade de Deus.                                                                                    (Vademecum 2.2) 

 

 

 

Num estilo sinodal tomamos decisões através do discernimento do que o Espírito Santo está a 

dizer-nos através de toda a nossa comunidade.  

 Quando tomamos decisões na nossa comunidade que métodos e processo utilizamos? Como 
podem ser melhorados?  

 Como é que promovemos a participação na tomada de decisões no seio de estruturas 
hierárquicas?  

 Os nossos métodos de tomada de decisões ajudam-nos a escutar todo o Povo de Deus?  

 Qual a relação entre consulta e tomada de decisões? E como as pomos em prática?  

 Que instrumentos e procedimentos utilizamos para promover a transparência e a 
responsabilidade? 

 Como podemos crescer no discernimento espiritual comunitário? 

A sinodalidade implica recetividade à mudança, formação e aprendizagem permanente.  

 Como é que a nossa comunidade eclesial forma pessoas mais capazes de “caminharem 
juntas”, de se ouvirem umas às outras, de participarem na missão e de se empenharem no 
diálogo?  
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