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Reitoria da Boa Hora 

O CAMINHO SINODAL | ADULTOS 
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Anexo I – Adultos | Caminho Sinodal: Um sínodo que me transforma 

 

 
 

No âmbito da preparação para a consulta sinodal à paróquia de S. Sebastião, propomos que assuma este caminho 

com particular entusiasmo. 

A Igreja dirige-se à comunidade envolvente para colaborar na consulta sinodal, com espírito de boa-fé e de amizade 

pela Igreja de Cristo. Não se procura tanto identificar tudo o que está errado, mas sim compreender os caminhos 

que podemos fazer em conjunto, promovendo uma sociedade comprometida com a dignidade humana, o valor 

inviolável da vida e do bem-comum.  

A Igreja deseja genuinamente escutar as vozes de quem “está fora”, para melhor encontrar as vias do diálogo em 

que todos participamos como construtores do mundo.  

Agradecemos que tenha vindo participar connosco nesta consulta sinodal.  

Com esta proposta pretendemos convidar cada um: 

• a adotar uma atitude profundamente sinodal de escuta e encontro;  

• a ser construtor de pontes e não de muros; 

• a participar com elevado sentido de Esperança e Caridade; com boa-fé e amizade pela Igreja. 

 

Qualquer dúvida ou sugestão estamos disponíveis: sinodo@paroquiassebastiao-setubal.pt 

A equipa de coordenação local do Sínodo 

  



 
 

 

Anexo 1D – Grupos da Sociedade 

Proposta de Guião  

Comece por procurar um lugar tranquilo propício à reflexão. Siga o roteiro proposto como caminho para a 

reflexão pessoal e/ou partilhada.  

 

1º momento: Oração Inicial | Partilhamos a oração do Sínodo adotada na nossa Diocese, sabemos que ela nos 

inspira para adotarmos a atitude de boa-fé tão necessária ao espírito do Sínodo. 

CAMINHAI CONNOSCO (Oração para o Sínodo dos Bispos 2021-2023) Adsumus, Sancte Spiritu  

ESPÍRITO SANTO! EIS-NOS AQUI, DIANTE DE VÓS, REUNIDOS EM VOSSO NOME. 

SÓ A VÓS TEMOS POR GUIA: VINDE A NÓS, FICAI CONNOSCO, E DIGNAI-VOS HABITAR EM NOSSOS CORAÇÕES. 

ENSINAI-NOS O RUMO A SEGUIR E COMO CAMINHAR JUNTOS ATÉ À META. 

NÓS SOMOS DÉBEIS E PECADORES: NÃO PERMITAIS QUE SEJAMOS CAUSADORES DA DESORDEM; QUE A IGNORÂNCIA NÃO NOS DESVIE 

DO CAMINHO, NEM AS SIMPATIAS HUMANAS OU O PRECONCEITO NOS TORNEM PARCIAIS. 

QUE SEJAMOS UM EM VÓS, CAMINHANDO JUNTOS PARA A VIDA ETERNA, SEM JAMAIS NOS AFASTARMOS DA VERDADE E DA JUSTIÇA. 

NÓS VO-LO PEDIMOS A VÓS, QUE AGIS SEMPRE EM TODA A PARTE, EM COMUNHÃO COM O PAI E O FILHO, PELOS SÉCULOS DOS 

SÉCULOS. AMEM 

 

2º momento: reflexão pessoal 

Em atitude de boa-fé recorde e faça memória do seu caminho na Igreja. Relembrando as alegrias do caminho e as 

frustrações. Alguma vez fez parte da Igreja? Se sim, que motivos levaram ao afastamento? Em algum momento 

sentiu que fazia parte de uma Igreja que “caminha junto” e que escuta? Que obstáculos encontrou?  

Anote o que mais lhe marcou neste recordar e que inspirações esta reflexão lhe suscitou. 

  



 
 

 

3º momento: resposta às questões colocadas (Em atitude de boa-fé responda às questões colocadas).  

As questões fundamentais do Sínodo 2023 são: 

COMO É QUE ESTE “CAMINHAR JUNTOS” ACONTECE HOJE NA NOSSA PARÓQUIA?  

QUE NOS INSPIRA O ESPÍRITO SANTO A REALIZAR PARA SERMOS UMA VERDADEIRA COMUNIDADE QUE CAMINHA EM 

CONJUNTO, SENDO CORRESPONSÁVEIS NA MISSÃO DE ANUNCIAR O EVANGELHO? 

Para melhor encontrarmos a resposta a estas questões, responda: 

Em relação à Missão: 

Qual é a missão da Igreja hoje?  

 

E a missão da paróquia?  

 

 

Conhece o trabalho desenvolvido pela paróquia na comunidade local? Enuncie os serviços que conhece. 

 

 

Se respondeu positivamente às questões anteriores: 

Considera essa missão/ trabalho relevante para a sociedade civil? Indique a razão da sua resposta. 

 

 

 

 

Em relação ao “Caminhar Juntos”: 

A Igreja é um espaço aberto à comunhão em torno de um objetivo comum ou vejo-a como um espaço de divisão e 

desunião? 

 

 

Sinto que sou acolhido na Igreja? Se possível explicite as razões da sua resposta.  

 

 

Quem (grupos de pessoas) considero que está excluído da Igreja? 



 
 

 

Em relação à Participação e Envolvimento: 

Pensa que a Igreja participa na vida da sociedade interessando-se pelos temas que preocupam a sociedade civil, 

refletindo e propondo caminhos de solução? 

 

Na sua opinião, que frase melhor descreve a sua perceção da Igreja: 

 A Igreja é recetiva e aberta à participação de todos - jovens, adultos, homens e mulheres, leigos e 
consagrados – e está ativamente envolvida nas realidades do mundo, contribuindo para a construção de um 
mundo melhor. 

 A Igreja é um espaço fechado, organizado em torno de uma hierarquia rígida, com uma agenda de interesses 
próprios e alienados das realidades do mundo. 

 Caso nenhuma das duas frases expresse completamente a sua opinião, pode partilhar pelas suas próprias 
palavras: 
 
 
 

 

 

Perguntas de resposta rápida (escolha a opção que melhor representa a sua opinião) 

A Igreja é um lugar aberto a novas ideias? 

 Nada aberto  Pouco aberto   Satisfatoriamente. Poderia 
melhorar muito 

 Muito aberto a novas 
ideias 

 

A minha opinião sobre a Igreja é, em geral, mais influenciada por aquilo que escuto na comunicação social e fontes externas à 

Igreja ou por aquilo que conheço e estudo da doutrina da Igreja e fontes internas da igreja? 

 Apenas pela 
Comunicação Social 

 Principalmente pela 
Comunicação Social  

 Principalmente pela 
Doutrina 

 Apenas pelo que estudo 
na Doutrina 

 

As celebrações religiosas em que participo têm significado para a minha vida?  

 Não têm qualquer 
significado 

 São pouco significativas   São satisfatoriamente 
significativas 

 São muito significativas 

 

Sei o que é: 

Doutrina Social da 
Igreja 

 Não  Já ouvi falar, mas não sei de 
que trata 

 Sei do que trata mas nunca 
aprofundei 

 Sei muito bem de que se 
trata  

Catecismo da Igreja 
Católica 

 Não  Já ouvi falar, mas não sei de 
que trata 

 Sei do que trata mas nunca 
aprofundei 

 Sei muito bem de que se 
trata 

 

 

Obrigado pela sua participação! O Sínodo não se faz sem o seu contributo. 

Guarde este documento e traga-o consigo para a partilha do seu grupo e para a Assembleia Geral de dia 18 de 

Março pelas 21horas ou 19 de Março pelas 16h30m na Igreja de S. Sebastião, em Setúbal 


