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Sínodo é uma grande celebração de escuta, discernimento e 
participação. Não se trata de responder questionários ou fazer 
levantamentos estatísticos. A fase diocesana do Sínodo 2023 é também 
chamada de “Escuta do Povo de Deus”. Esta escuta será celebrada. Serão 
gerados relatórios a partir dos encontros celebrativos, os quais servirão de 
base à elaboração da “síntese diocesana”, que, por sua vez, deverá ser 
enviada à CNBB.  “Grande parte da riqueza desta fase de escuta virá de 
discussões entre paróquias, movimentos laicais, escolas e universidades, 
congregações religiosas, comunidades cristãs de bairro, ação social, 
movimentos ecumênicos e inter-religiosos e de outros grupos” (Vade 
mecum, p. 18). 

Quem participa? Todo batizado. A escuta deve ser massiva, por isso 
precisam ser envolvidas todas as pastorais e movimentos, lideranças 
eclesiais e forças vivas que marcam presença no território arquidiocesano. 

 

O ARCEBISPO:  

- Tem a função de conduzir o processo de escuta. Ele organiza e preside a 
Comissão para a Fase Diocesana do Sínodo 2023, e inicia o processo através 
dos canais habituais de escuta e discernimento, tais como: Conselho 
Arquidiocesano de Pastoral; Conselho Presbiteral; Conselho 
Arquidiocesano de Assuntos Econômicos; Conselho Diaconal. O arcebispo 
também presidirá a Reunião Pré-Sinodal que acontecerá em julho de 2023, 
celebrando a conclusão da fase diocesana do Sínodo 2023. 
 

OS VIGÁRIOS EPISCOPAIS: 

- Devem se ocupar da escuta de todos os grupos e organismos que possuem 
estrutura organizacional diocesana e não serão contemplados na escuta em 
paróquias ou fornias.  
Exemplos:  
- Cursilho da Cristandade, Escola de Evangelização Santo André, 
Focolares, CONIC, Pastoral dos Surdos, Fazenda da Esperança, Equipes de 
Nossa Senhora, Obra dos Filhos da Ressurreição, Núcleo da Conferência 
dos Religiosos dos Brasil (CRB), Novas Comunidades e outros. 
- Como anexo, segue uma lista detalhada (porém não atualizada) de todas 
as pastorais, movimentos, organismos e grupos de serviço com cadastro na 
Cúria Metropolitana. 
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OS VIGÁRIOS FORÂNEOS:  

- Serão responsáveis por organizar os encontros de “Koinonia”, que 
acontecerão nas foranias. 
- Estes encontros poderão acontecer entre 17/04/2022 até 17/06/2022. 
- Será responsabilidade do vigário forâneo encaminhar até o dia 18/06/2022 
à Comissão Diocesana do Sínodo 2023 os relatórios redigidos a partir dos 
debates que acontecerão durante os encontros forâneos. 
- Os encontros acontecerão por setores da vida pastoral. Segue uma 
sistematização de setores, proposta apenas a título de exemplificação. Cada 
forania tem autonomia para estruturar os encontros de modo a favorecer a 
melhor participação e representatividade dos fiéis:  

1) Setor Crianças e Adolescentes: Pastoral Catequética, Infância 
Missionária, Pastoral da Criança etc. 

2) Setor Juventude: Pastoral da Juventude, Pastoral Vocacional, 
Pastoral da Comunicação, Grupos de Jovens etc 

3) Setor Movimentos e Associações: Apostolado da Oração, Legião de 
Maria, Movimento da Mãe Rainha, Renovação Carismática Católica, 
Movimento das Mães que Oram etc. 

4) Setor Caridade: Sociedade São Vicente de Paulo, Pastoral da Criança, 
Pastoral da Saúde etc 

5) Setor Liturgia e Ministérios: Pastoral da Liturgia, Pastoral da Música 
Litúrgica, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística, Pastoral do Batismo, Grupos de Coroinhas, Pastoral das 
Exéquias etc. 
 

- Pode-se também realizar encontros com grupos de outras categorias: 
escolas, comunidades eclesiais, associações e outros. Convém pesquisar no 
anexo a lista detalhada (porém não atualizada) de todas as pastorais, 
movimentos, organismos e grupos de serviço com cadastro na Cúria 
Metropolitana. 
- Pode-se também registrar com fotografias e vídeos estes encontros. As 
fotografias e os vídeos poderão ser enviados à Assessoria de Comunicação, 
para divulgação e arquivo.  
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OS PÁROCOS, ADMINISTRADORES PAROQUIAIS, VIGÁRIOS 

PAROQUIAIS E DIÁCONOS. 

- Todos os padres e diáconos presentes em uma forania colaboram na 
realização dos encontros “Koinonia” coordenando, assessorando, 
marcando presença, oferecendo a estrutura paroquial em apoio aos 
encontros, incentivando os leigos à participação. 
- Devem fazer chegar às mãos dos coordenadores de pastorais, 
movimentos e grupos de serviço presente no território paroquial o material 
necessário para realização dos encontros em pequenos grupos. Nestes 
encontros serão redigidos relatórios e eleitos representantes, que deverão 
participar dos encontros forâneos. 

Obs.: Os relatórios produzidos pelos grupos paroquiais servirão para serem 
usados nos encontros nas foranias. O material a ser enviado à Comissão 
Diocesana é aquele que será produzido durante os encontros “Koinonia”. 
Este material deverá ser a fiel síntese de todas as contribuições expressas 
pelos participantes nos grupos.   
 

- Os padres e diáconos também poderão usar este mesmo material para 
realizar encontros celebrativos com grupos de fiéis na Igreja, nas 
comunidades rurais e urbanas, em escolas ou em outros ambientes. É 
importante que também durante estes encontros sejam redigidos relatórios 
e que sejam enviados representantes aos encontros forâneos, para que tal 
empenho não seja perdido. 
- Os encontros dos grupos paroquiais deverão acontecer entre 19/11/2021 e 
17/04/2022. 
 
 

COORDENADORES DE PASTORAIS E MOVIMENTOS, 

PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES E TODOS OS LEIGOS QUE 

EXERCEM PAPEL DE LIDERANÇA NA IGREJA. 

- Devem procurar obter o material para realizar os encontros com os 
grupos pelos quais são responsáveis, afim de que cada grupo, cada 
pastoral tome parte neste importantíssimo acontecimento, que é o Sínodo 
de 2023, convocado pelo Papa Francisco.  
- Se o seu grupo ainda não está se reunindo, devido à pandemia, procure 
orientar os membros a acessar os outros canais de participação, conforme 
orientado abaixo.  
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- Ninguém pode ficar de fora. A participação de todos compõe o processo 
de escuta. Nossos grupos só têm a ganhar, participando.  
- Cada catequista pode realizar a celebração da escuta com as crianças e 
adolescentes na catequese, antes daquela que deve ser realizar com o grupo 
paroquial de catequistas. 
 

TODOS OS FIÉIS LEIGOS E LEIGAS 

- Este processo de escuta é direcionado a todos os batizados. Portanto, 
todos têm o direito de ser ouvidos, assim como têm o dever de falar. 
- Não fique de fora do processo: procure informações com padres e 
diáconos de sua paróquia; procure pelos coordenadores de pastorais e 
movimentos; procure pelos membros do CPP; procure os vigários forâneos 
ou a Comissão Diocesana do Sínodo 2023 e se informe sobre como 
participar individualmente ou em grupo da Escuta do Povo de Deus. 
 

OUTRAS FORMAS DE PARTICIPAR 

- Será disponibilizado um formulário online para quem não conseguir 
participar do processo e das instâncias propostas acima. 
 
- O formulário se encontra disponível na página da arquidiocese: 
https://arquidiocesejuizdefora.org.br/  
 
- Pode também acessá-lo através do endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU05tK3FtP4ameMUBQx7YFZU2
0zVK_ws2Ymq5IPs7ENA6NWg/viewform  
 
- Ou clique no link: https://bit.ly/3kNdFuG  
 
 

*** 
 

ANEXO 1 

Atitudes para participar no Processo Sinodal 
Vade mecum, p. 14-17 

 
Em várias ocasiões, o Papa Francisco partilhou o modo como vê a prática 

da sinodalidade no concreto. As atitudes que se seguem são atitudes 

https://arquidiocesejuizdefora.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU05tK3FtP4ameMUBQx7YFZU20zVK_ws2Ymq5IPs7ENA6NWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU05tK3FtP4ameMUBQx7YFZU20zVK_ws2Ymq5IPs7ENA6NWg/viewform
https://bit.ly/3kNdFuG
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particulares que permitem uma escuta e um diálogo genuínos, na nossa 
participação no Processo Sinodal.  
● Ser sinodal requer tempo para a partilha: Somos convidados a falar com 
coragem e honestidade autênticas (parrhesia) a fim de integrar a liberdade, a 
verdade e a caridade. Todos podem crescer em compreensão através do diálogo.  
● A humildade de escutar deve corresponder à coragem de falar: Todos têm o 
direito de ser ouvidos, tal como todos têm o direito de falar. O diálogo sinodal 
depende da coragem tanto para falar como para escutar. Não se trata de entrar 
em debate para convencer os outros. Trata-se, antes, de acolher o que os outros 
dizem como um modo através do qual o Espírito Santo pode falar para o bem 
de todos (1Cor 12,7).  
● O diálogo conduz-nos à novidade: Temos de estar dispostos a mudar as 
nossas opiniões com base no que ouvimos dos outros.  
● Abertura à conversão e à mudança: Muitas vezes podemos oferecer 
resistência ao que o Espírito Santo está a tentar inspirar-nos a realizar. Somos 
chamados a abandonar atitudes de complacência e de conforto que nos levam a 
tomar decisões com base apenas na forma como se fazia no passado.  
● Os Sínodos são um exercício eclesial de discernimento: O discernimento 
baseia-se na convicção de que Deus age no mundo e de que nós somos 
chamados a escutar o que o Espírito nos sugere.  
● Somos sinais de uma Igreja que escuta e caminha: Ao escutar, a Igreja segue 
o exemplo do próprio Deus que escuta o grito do seu povo. O Processo Sinodal 
dá-nos a oportunidade de nos abrirmos à escuta de forma autêntica, sem 
recorrer a respostas prontas ou a julgamentos pré-formulados.  
● Deixar para trás preconceitos e estereótipos: Podemos sentir o peso das 
nossas fraquezas e do nosso pecado. O primeiro passo para escutar é libertar a 
nossa mente e o nosso coração dos preconceitos e estereótipos que nos levam 
por caminhos errados, conduzindo-nos à ignorância e à divisão.  
● Vencer o flagelo do clericalismo: A Igreja é o Corpo de Cristo, cheia de 
diferentes carismas, em que cada membro tem um papel único a desempenhar. 
Todos dependemos uns dos outros e todos temos a mesma dignidade no seio 
do Povo santo de Deus. À imagem de Cristo, o verdadeiro poder é o serviço. A 
sinodalidade exige que os pastores escutem atentamente o rebanho confiado aos 
seus cuidados, tal como requer que os leigos exprimam os seus pontos de vista 
com liberdade e honestidade. Todos se escutam uns aos outros por amor, num 
espírito de comunhão e da nossa missão comum. Desta forma,  
poder do Espírito Santo manifesta-se de múltiplas maneiras em todo o Povo de 
Deus e através dele.  
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● Curar o vírus da autossuficiência: Estamos todos no mesmo barco. Juntos 
formamos o Corpo de Cristo. Pondo de lado a miragem da autossuficiência, 
podemos aprender uns com os outros, caminhar juntos e estar uns ao serviço 
dos outros. Podemos construir pontes mais que muros que por vezes ameaçam 
separar-nos: idade, sexo, riqueza, capacidade, educação, etc.  
● Derrotar as ideologias: Devemos evitar o risco de dar mais importância às 
ideias do que à realidade da vida de fé que as pessoas vivem em concreto.  
● Dar origem à esperança: Fazer o que está certo e é verdadeiro não tem por 
finalidade chamar a atenção ou fazer manchetes; o objetivo é ser fiel a Deus e 
servir o seu Povo. Somos chamados a ser faróis de esperança, não profetas da 
desgraça.  
● Os Sínodos são um tempo para sonhar e “gastar tempo com o futuro”: Somos 
encorajados a criar um processo local que inspire as pessoas, sem excluir 
ninguém, a criar uma visão do futuro cheia da alegria do Evangelho. As 
seguintes disposições ajudarão os participantes (cf. Christus Vivit): − Uma 

perspectiva inovadora: “Encontrar caminhos sempre novos com criatividade e 
audácia” (CV 203).  
− Ser inclusivo: “Uma Igreja participativa e corresponsável, capaz de valorizar 
a riqueza da variedade que a compõe” (CV 206), abraça todos aqueles que, 
muitas vezes, esquecemos ou ignoramos.  
− Uma mente aberta: Evitemos rótulos ideológicos e utilizemos todas as 
metodologias que tenham dado bons resultados (cf. CV 205).  
− Ouvir todos e cada um: “Aprendendo uns com os outros, poderemos refletir 
melhor esse poliedro maravilhoso que deve ser a Igreja de Jesus Cristo” (CV 
207).  
− Uma compreensão de “caminhar juntos”: Percorrer o caminho que Deus 
chama a Igreja a fazer para o terceiro milénio.  
− Compreender o conceito de uma Igreja corresponsável: Valorizar e envolver 
o papel e vocação únicos de cada membro do Corpo de Cristo, em ordem à 
renovação e à edificação de toda a Igreja (cf. CV 206-207).  
− Aproximação através do diálogo ecuménico e inter-religioso: Sonhar juntos 
e caminhar uns com os outros através de toda a família humana (cf. CV 172; 
235).  
 

Evitar as armadilhas 
 
Como em qualquer viagem, precisamos de estar conscientes das armadilhas que 
podem vir a dificultar o nosso progresso durante este tempo de sinodalidade. 
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Apresentamos, em seguida, várias armadilhas que é preciso evitar, para 
promover a vitalidade e a fecundidade do Processo Sinodal.  
1) A tentação de querermos ser o guia de nós mesmos em vez de nos 

deixarmos guiar por Deus. A sinodalidade não é um exercício estratégico 
corporativo. É, antes, um processo espiritual conduzido pelo Espírito Santo. 
Podemos sentir a tentação de esquecermos a nossa identidade de peregrinos e 
servos no caminho que Deus traçou para nós. Os nossos humildes esforços de 
organização e coordenação estão ao serviço de Deus que nos guia pelo caminho. 
Somos barro nas mãos do divino oleiro (Is 64,8).  
2) A tentação de nos concentrarmos em nós próprios e nas nossas 

preocupações imediatas. O Processo Sinodal é uma oportunidade para nos 
abrirmos, para olharmos à nossa volta, para vermos as coisas a partir de outros 
pontos de vista e para sairmos em perspectiva missionária em direção às 
periferias. Isto implica que pensemos a longo prazo. Significa também alargar 
as nossas perspectivas à escala da dimensão de toda a Igreja e questionar-nos: 
Qual o projeto de Deus para a Igreja aqui e agora? Como podemos implementar 
o sonho de Deus para a Igreja a nível local?  
3) A tentação de ver apenas “problemas”. Os desafios, as dificuldades e as 
complicações que o nosso mundo e a nossa Igreja enfrentam são muitos. No 
entanto, fixar-nos apenas nos problemas é um caminho com uma única saída: 
sentir-nos esmagados, desencorajados e cínicos. Se nos concentrarmos apenas 
na escuridão, podemos deixar de ver a luz. Em vez de nos concentrarmos 
apenas no que não está a correr bem, vamos apreciar os lugares onde o Espírito 
Santo já está a gerar vida e ver como podemos deixar que Deus trabalhe mais 
plenamente.  
4) A tentação de nos concentrarmos apenas nas estruturas. O Processo Sinodal 
exigirá naturalmente uma renovação das estruturas a vários níveis da Igreja, a 
fim de fomentar uma comunhão mais profunda, uma participação mais plena, 
e uma missão mais frutuosa. Ao mesmo tempo, a experiência da sinodalidade 
não devia concentrar-se antes de mais nas estruturas, mas na experiência de 
caminhar juntos para discernir o caminho a seguir, inspirados pelo Espírito 
Santo. A conversão e a renovação das estruturas só serão possíveis através da 
conversão e renovação permanentes de todos os membros do Corpo de Cristo.  
5) A tentação de um olhar que não ultrapassa os limites visíveis da Igreja. 
Dando expressão ao Evangelho nas nossas vidas, as leigas e os leigos atuam 
como fermento no mundo em que vivemos e trabalhamos. Um Processo Sinodal 
é um tempo de diálogo com pessoas do mundo da economia e da ciência, da 
política e da cultura, das artes e do desporto, dos meios de comunicação e das 
iniciativas sociais. Será um tempo para refletir sobre a ecologia e a paz, sobre 
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várias questões da vida e sobre as migrações. É preciso ter horizontes bem 
alargados com o objetivo de cumprirmos a nossa missão no mundo. O Processo 
Sinodal é também uma oportunidade para aprofundar o caminho ecuménico 
com as outras confissões cristãs, bem como o nosso diálogo com outras tradições 
de fé.  
6) A tentação de perder de vista os objetivos do Processo Sinodal. À medida 
que avançamos no itinerário do Sínodo, temos de ter cuidado para que, apesar 
da abrangência das nossas discussões, o Processo Sinodal mantenha o objetivo 
de discernir a forma como Deus nos chama a caminhar juntos. Nenhum 
Processo Sinodal vai resolver todas as nossas preocupações e problemas. A 
sinodalidade é uma atitude e uma abordagem que permitem um progresso 
corresponsável e aberto a acolher juntos os frutos de Deus ao longo do tempo.  
7) A tentação do conflito e da divisão. “Que todos sejam um só” (Jo 17,21). Esta 
é a oração ardente de Jesus ao Pai, pedindo a unidade entre os seus discípulos. 
O Espírito Santo leva-nos mais profundamente à comunhão com Deus e uns 
com os outros. As sementes da divisão não dão frutos. É inútil tentar impor as 
nossas ideias a todo o Corpo através da pressão ou desacreditar quem sente as 
coisas de maneira diferente de nós.  
8) A tentação de tratar o Sínodo como uma espécie de parlamento. Isto 
confunde a sinodalidade com uma “batalha política” em que, para governar, 
um lado tem de derrotar o outro. Antagonizar os outros ou encorajar conflitos 
divisionistas, que ameaçam a unidade e comunhão da Igreja, é contrário ao 
espírito de sinodalidade.  
9) A tentação de 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.  

 
*** 

 

ANEXO 2 

Pastorais, movimentos, associações, organismos e grupos de serviço 
presentes na Arquidiocese de Juiz de Fora 

 
VICARIATO PARA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 
PASTORAIS 
– Catequética 
– da Educação Católica 
– do Ensino Religioso 
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– da Comunicação 
– da Unidade 
– Universitária 
– Vocacional 
– Setor Juventude 
 
MOVIMENTOS 
– Cursilho da Cristandade 
– Cursinho de Igreja 
– Encontro da Cristandade Santa Luzia 
– Emaús 
– Escola de Evangelização Santo André 
- Mães que Oram pelos Filhos 
- Terço dos Homens 
- Terço das Mulheres 
 
ASSOCIAÇÕES 
– Apostolado da Oração 
– Arautos do Evangelho 
– Comunidade Resgate 
– Federação das Congregações Marianas 
– Legião de Maria 
– Liga Católica Jesus-Maria-José 
 
GRUPOS DE SERVIÇO 
– Centro Loyola Fé e Vida 
– CONIC 
– Oficinas de Oração e Vida 
– Grupo de Oração Santa Terezinha (GOST) 
– Mãe Peregrina de Schoenstatt 

 

 

VICARIATO PARA CARIDADE 

 
ORGANISMOS 
- Diaconia Hospitalar e dos Enfermos;  
- Diaconia da Esperança 
- Diaconia Carcerária (Pastoral Carcerária) 
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PASTORAIS 
- Pastoral Carcerária 
- Pastoral da Criança 
- Pastoral da Saúde 
- Pastoral da Sobriedade 
- Pastoral do Menor 
- Pastoral dos Surdos 
- Pastoral da Mulher. 
 
MOVIMENTOS 
- Movimento Fé e Luz 
- Movimento dos Trabalhadores Cristãos (MTC)  
- Renovação Cristã do Brasil (RCB) 
 
ASSOCIAÇÕES 
- AAPAC – Associação dos Amigos da Pastoral da Criança  
- AIC- BRASIL – Associação Internacional de Caridade 
- Fundação Maria Mãe (Obra dos Pequeninos de Jesus) 
- Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) 
 
OBRAS SOCIAIS 
- Fazenda da Esperança 
- Obra de Maria 
 
GRUPOS DE SERVIÇOS 
- Cáritas 
- Comissão Justiça e Paz 
- Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) 
- Conselho Fé e Política 
- Conselho de Leigos 
- Comitê e Cidadania 
- Igreja em Marcha 
 
 

VICARIATO PARA VIDA E FAMÍLIA 

 
PASTORAIS 
- Pastoral Familiar 
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MOVIMENTOS 
- Caminhada de Casais com Cristo (C.C.C) 
- Movimento Familiar Cristão (MFC) 
- Encontro de Casais com Cristo (ECC),  
- Ministério da Família da Renovação Carismática Católica (RCC) 
- Movimento Focolares (Famílias Novas) 
- Codevida. 
 
ESTRUTURAS DE IGREJA 
- COMIDI 
- Infância e Adolescência Missionária 
- Obra dos Filhos da Ressurreição (Pequenas Comunidades – CEB’s) 
 

ESTRUTURAS DE ESCUTA E DISCERNIMENTO:  

- Conselho Episcopal 
- Colégio dos Consultores 
- Conselho de Formação 
- Conselho Presbiteral 
- Conselho Arquidiocesano de Assuntos Econômicos (CAAE) 
- Conselho Arquidiocesano de Pastoral – CAP 
- Conselho Diaconal 
- Comissão para o II Sínodo Arquidiocesano 
- Conselho Missionário Arquidiocesano (COMIDI) 
- Comissão de Bens Culturais 
- Comissão Fé e Política 
- Vigários Forâneos 
 
ORGANISMOS: 
- Comissão Arquidiocesana dos Presbíteros 
- Núcleo da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) 
- Comissão Arquidiocesana de Diáconos (CAD) 
- Comissão Arquidiocesana de Liturgia 
- UAC – União Apostólica do Clero 


