
1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARTILHA DO SÍNODO 
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“POR UMA IGREJA: 

COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO” 
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Organização: 
Comissão Diocesana para o Sínodo 

Produção: 
Pe. José Maria Loiola 

Capa: 
Antônio Carlos Nogueira Bezerra 

Diagramação: 
Lucas Soares Menezes 

Diocese de Quixadá 
Rua Basílio Emiliano Pinto, 1149 – Combate  
63903-415 – Quixadá-CE 
(88) 3412-0548 / (88) 9 9906-0356 
diocesequixada@gmail.com 
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APRESENTAÇÃO 

  

Ao convocar de maneira inédita toda a igreja, a partir das suas bases, 

para este grande evento eclesial, o Santo Padre o Papa Francisco quer dar 

prioridade a escuta do povo de Deus sob a luz do Espírito Santo, na 

originalidade do pensamento de todos, sem excluir pessoas de outros cultos 

cristãos ou até mesmo os sem qualquer crença, que desejem também se 

manifesta. 

 Deste modo, ninguém deve se sentir condicionado a falsificar o seu 

próprio modo de pensar por temor a algo ou a alguém. Não é momento, 

porém, de expressar ideologias de qualquer sorte. Mas deixar que o Espírito 

fale à igreja a partir de cada fiel. 

 A Comissão Diocesana para o Sínodo quis produzir este modesto 

instrumento de trabalho, com o objetivo de facilitar o processo desta 

primeira etapa de escuta. Como o documento preparatório nos permite 

distinguir os temas especificamente propostos, decidimos formalizar dez 

proposições que dividimos em três blocos das questões mais afins. Porém 

isso não nos impede que usemos outras formas, desde que não fujamos da 

temática que nos é proposta. 

 E é neste clima de sinodalidade que imploramos as bênçãos de Deus 

sobre todos nós, para que sensíveis ao Espírito Santo nos deixemos 

conduzir rumo a uma verdadeira IGREJA: COMUNHÃO, 

PARTICIPAÇÃO E MISSÃO. 

 

 

Pe. José Maria Loiola 

Coordenador da Comissão Diocesana para o Sínodo 
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ORAÇÃO PARA O SÍNODO 

 

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo! 

Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome! 

Só a Vós temos por Guia: 

vinde a nós, ficai conosco, 

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. 

Amém 

 

 

. 
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SÍNODO: O QUE É ISSO? 

“SÍNODO”, composto pela proposição 

sýn, junto, e pelo substantivo hodós, caminho. 

Indica, literalmente, um caminho feito  

em conjunto pelo povo de Deus peregrino. 

 

EM QUE ISTO AJUDA NA PASTORAL? 

O estilo fraterno, como característica fundamental das comunidades 

cristãs e a escuta recíproca de todos os membros da igreja fazem com que 

a sinodalidade constitutiva se torne efetiva em processos pastorais 

abertos, que incluem todos e sejam atentos às expectativas e às 

necessidades do mundo atual 

 

E O QUE É MESMO SINODALIDADE? 

A natureza da sinodalidade está determinada completamente – e não 

poderia ser diferente – pela própria natureza da igreja. 

“A Igreja tem nome de sínodo” (S. João Crisóstomo) 

“O Sínodo move-se necessariamente no seio da igreja” (Papa Francisco) 

 

QUEM INVENTOU ESSE NEGÓCIO DE SÍNODO? 

“O Espírito Santo é o ator principal do Sínodo. 

Caminhemos sob a orientação do Espírito Santo. 

Devemos permitir que o Espírito Santo se expresse entre nós, que se 

expresse conosco, através  de nós, que se expresse ‘apesar’ de nós, apesar 

das nossas resistências, que é normal que existam, pois a vida do cristão é 

assim” (Papa Francisco). 
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PODEMOS DIZER QUE O SÍNODO É UM PARLAMENTO? 

“Gostaria de recordar que o Sínodo não é um congresso ou um ‘falatório’, 

não é um parlamento ou um senado, onde nos pomos de acordo. Ao 

contrário, o Sínodo é uma expressão eclesial, ou seja, é a Igreja que 

caminha unida para ler a realidade com os olhos da fé e com o coração de 

Deus; é a Igreja que se questiona sobre a sua fidelidade ao depósito da fé. 

O Sínodo não é um parlamento, onde para alcançar um consenso ou um 

acordo comum se recorre à negociação, a pactos ou a compromissos, mas 

o único método do Sínodo é abrir-se ao Espírito Santo” (Papa Francisco) 

 

 

POR QUE ENTÃO CONSULTAR SE NÃO SE PODE DECIDIR? 

 

“A história da Igreja testemunha amplamente a importância do processo 

consultivo, para se conhecer o parecer dos pastores e dos fiéis no que diz 

respeito ao bem da Igreja” (EC 7, cf. art. 6) 
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ETAPAS DO PROCESSO SINODAL EM NOSSA DIOCESE 

 

FASE DIOCESANA: 

Escutar uns aos outros e, juntos, escutar o Espírito de Deus. 

 

CALENDÁRIO 

✓ 17 de Outubro de 2021: 

Abertura na Catedral 

✓ 08 e 09 de Novembro de 2021: 

Formação geral para o clero com Mons. Antônio Luiz Catelan 

✓ Janeiro a Junho / 2022: 

Período de escuta ao povo de Deus 

✓  08 de Janeiro:  

Encontro com as comissões paroquiais 

✓ Julho / 2022: 

Trabalho interno da Comissão para elaboração da síntese 

✓ 8 e 9 de Julho / 2022: 

Assembleia Pré-Sinodal 

✓ 29 de Julho / 2022: 

Envio da Síntese à CNBB 
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QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 

BLOCO I: 

1.1 COMPANHEIROS DE VIAGEM; 

a) Em nossa Paróquia, pastoral ou movimento existe verdadeira 

comunhão, ou acontecem divisões que atrapalham o “caminhar juntos”? 

b) Quem são os que caminham mais próximos? E os que caminham 

mais distantes? 

 

1.2 COMPARTILHAR A RESPONSABILIDADE PELA NOSSA 

MISSÃO COMUM: 

a) SINODALIDADE é nossa comunhão e participação de todos na 

missão da igreja. O que atrapalha o engajamento daqueles que querem se 

aproximar mais da igreja? 

b) Que parte da missão está ficando esquecida? 

c) Como são valorizadas as pastorais sociais na igreja local? 

 

1.3 AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO: 

a) Como as lideranças da nossa igreja local exercem a “comunhão e 

participação” entre os seus membros? 

b) Há, de fato, a prática sinodal em nossos órgãos de participação na 

igreja local? (CPP, Conselhos Diocesanos, Conselho Presbiteral...). 

 

1.4 DISCERNIR E DECIDIR: 

a) Em nossos movimentos, pastorais e grupos diversos, os nossos 

métodos de decisão nos ajudam a ouvir o povo de Deus? 

b) Na prática, qual a relação entre consulta e tomada de decisão? 

c) Como podemos promover mais a comunhão e participação na igreja 

local? 

 

 

 

 



11 

 

 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 

BLOCO II: 

 

2.1  OUVINDO: 

a) As pessoas são escutadas pela igreja hoje, como elas desejariam? 

Explique. 

b) Quais as pessoas e grupos que são menos ouvidas? Por quê? 

 

2.2  FALANDO: 

a) Todos são chamados a falar com liberdade, verdade e caridade. O que 

ajuda e o que atrapalha falar com franqueza na sua igreja local e na 

sociedade? 

 

2.3 DIÁLOGO NA IGREJA E NA SOCIEDADAE: 

a) O diálogo permite o entendimento entre as pessoas. Sua igreja local 

tem momentos e espaços para o diálogo? 

b) Existe comunhão entre as pastorais, movimentos, comunidades 

religiosas ou outros grupos? 

c) Há alguma experiência de diálogo com pessoas de outras religiões ou 

sem religião? 
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QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 

BLOCO III: 

 

3.1 CELEBRANDO: 

a) “Caminhar juntos” tem seu ponto alto na escuta comunitária da Palavra 

e na celebração litúrgica. Como acontece isso na sua comunidade local? 

Todos são convidados a participar, ou são sempre as mesmas pessoas? 

b) Como podemos motivar mais as pessoas para se inserirem na 

celebração? 

 

3.2   ECUMENISMO: 

a) O “Caminho sinodal” abre o diálogo com outras igrejas cristãs. Que 

relação a nossa igreja tem com cristãos de outras denominações 

religiosas? 

b) Quais as maiores dificuldades para este diálogo acontecer? 

c) O que poderia ser feito para haver maior aproximação? 

 

3.3   FORMANDO-NOS EM SINODALIDADADE: 

a) Como a nossa igreja local forma pessoas capazes de “caminhar juntos”, 

ouvir umas às   outras e peticarem o diálogo? 
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CANTOS 

 

01| 1. Senhor e Criador que és nosso 

Deus, / vem inspirar estes filhos teus. / 

Em nossos corações derrama tua paz, / e 

um povo renovado ao mundo mostrarás. 

2. Sentimos que tu és a nossa luz / fonte 

do amor, fogo abrasador. / Por isso é que 

ao rezar em nome de Jesus, / pedimos 

nesta hora os dons do teu amor.  

3. Se temos algum bem, virtude ou dom 

/ não vem de nós, vem do teu favor. / 

Pois que sem ti ninguém, / ninguém 

pode ser bom / só tu podes criar a vida 

interior. 

4. Infunde, pois agora em todos nós, / 

que como irmãos vamos refletir. / A luz 

do teu saber e a força do querer / a fim 

de que possamos juntos construir. 

5. E juntos cantaremos sem cessar, / 

cantos de amor para te exaltar. / És Pai, 

és Filho e és Espírito de paz, / por isso 

em nossa mente, / tu sempre reinarás. 

Amém, aleluia! 

02| A nós descei, divina luz! A nós 

descei, divina Luz! / Em nossas almas 

acendei, o amor, o amor de Jesus! / O 

amor, o amor de Jesus! 

Vinde, Santo Espírito, / e do céu mandai 

/ luminoso raio, luminoso raio! /  

Vinde, Pai dos pobres, / doador dos 

dons, / luz dos corações, luz dos 

corações! 

 

03| ||: Agora é tempo de ser Igreja, / 

caminhar juntos, participar. :||  

1. Somos povo escolhido / na fronte 

assinalados / com o nome do Senhor / 

que caminha ao nosso lado. 

2. Somos povo em missão, / já é tempo 

de partir. / É o Senhor que nos envia, / 

em seu nome a servir. 

3. Somos povo esperança / vamos juntos 

planejar: / se Igreja a serviço / e a fé 

testemunhar. 

4. Somos povo a caminho, / construindo 

em mutirão! / Nova terra, novo reino / de 

fraterna comunhão. 

 

04| ||: Ó Pai somos nós o povo eleito, / 

que Cristo veio reunir. :|| 

1. Pra viver a sua vida, aleluia! / o 

Senhor nos enviou, aleluia! 

2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia! / o 

Senhor nos enviou, aleluia! 

3. Pra anunciar o Evangelho, aleluia! / o 

Senhor nos enviou, aleluia! 

4. Pra servir na unidade, aleluia! / o 

Senhor nos enviou, aleluia! 

5. Pra celebrar a sua glória, aleluia! / o 

Senhor nos enviou, aleluia! 

6. Pra construir um mundo novo, aleluia! 

/ o Senhor nos enviou, aleluia! 

7. Pra caminhar na esperança, aleluia! / 

o Senhor nos enviou, aleluia! 
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