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Fase Diocesana

• De outubro de 2021 a julho de 2022

• Esta fase diocesana é uma oportunidade para as paróquias e dioceses
se encontrarem, experimentarem e viverem juntos o caminho
sinodal, descobrindo ou desenvolvendo instrumentos e caminhos
sinodais mais adequados ao seu contexto local, que acabarão por se
tornar o novo estilo das Igrejas locais no caminho da sinodalidade.

• O objetivo não é sobrecarregar as dioceses e as paróquias, mas
integrar criativamente o Processo Sinodal na vida da Igreja local,
promovendo uma comunhão mais profunda, uma participação mais
plena e uma missão mais frutuosa.



Na Arquidiocese de Ribeirão Preto





Abertura



Momento da Escuta

• Nas paróquias, Comunidades, Pastorais, Movimentos, Seminários, Casas 
Religiosas...

• De 17/10/2021 a 31/05/2022
• Até dia 13/05, as Paróquias devem encaminhar suas contribuições para o

Conselho de Forania.
• De 13/05 a 31/05, o Conselho de Forania deve refletir sobre as contribuições

recebidas;
• Dia 31/05 os Vigários Forâneos devem encaminhar as contribuições das

Paróquias para a Comissão Especial..

• Usar das estruturas sinodais já existentes entre nós: CAP; Conselho de 
Forania; CPP; etc...



Uma tentação!

Escutar apenas aqueles que já estão envolvidos nas
atividades da Igreja.

Esta pode ser a abordagem mais fácil de gerir, mas acaba
por ignorar uma proporção significativa do Povo de Deus.



Um grande desafio!

• Envolver a todos!

• A fase diocesana deve começar por encontrar as formas mais eficazes de
conseguir a mais ampla participação possível. Devemos chegar
pessoalmente às periferias, às pessoas que abandonaram a Igreja, que
raramente ou nunca praticam a sua fé, que estão em situação de
pobreza ou de marginalização, aos refugiados, aos excluídos, às pessoas
que não têm voz, etc.



Como fazer?

• Cada grupo deverá discernir na forma mais adequada para realizar o 
momento da escuta.

• Privilegiar a Espiritualidade.

• O momento da escuta é, antes de tudo, um momento de escutar o 
que o Espírito Santo tem a dizer à Igreja.





As questões!

• Questão fundamental:

Como é que este "caminhar juntos" tem lugar, hoje, a 
diferentes níveis (desde o local ao universal), 

permitindo que a Igreja anuncie o Evangelho? E quais 
os passos que o Espírito nos convida a dar para 

crescermos como Igreja sinodal?



10 temas

• Recordar as nossas experiências;

• Reler essas experiências mais profundamente;

• Colher frutos para partilhar

• Estes 10 temas nos ajudam a responder à questão fundamental.

• Páginas 10 a 14 do Itinerário Sinodal!



Atenção

• As perguntas podem ser utilizadas como ponto de partida ou orientação útil!

• As perguntas devem estimular o diálogo!

• O objetivo não é responder a todas as perguntas, mas escolher as mais
relevantes ao contexto local de cada um.

• Não queremos fazer um pesquisa, nem uma tabulação!



Prazos

• Até o 13 de maio de 2022, todos os grupos devem reunir-se e realizar
seu momento da escuta.

• De 13/05/2022 a 31/05/2022, as respostas de cada grupo deverão ser
encaminhadas ao Conselho de Forania ou Comissão Pastoral.

• Estes organismos devem reunir-se e refletir, escutar, o que veio de
cada contribuição



Entrega

• Em 31/05/2022, as contribuições devem todas ser encaminhadas à 
Comissão Especial

cpastoral@arquidioceserp.org.br

mailto:cpastoral@arquidioceserp.org.br


Síntese e Reunião Pré-Sinodal

• De 31/05 a 30/06/2022

• Reuniões Pré Sinodais
• 02 e 03 de julho de 2022: Foranias da cidade Ribeirão Preto

• 09 e 10 de julho de 2022: Foranias do Interior da Arquidiocese

• Os Movimentos, Pastorais, serviços, serão alocados nestas duas reuniões.



Dica importante

www.arquidioceserp.org.br




