
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Três eixos temáticos  

I. A alegria do Evangelho 
II. Sinodalidade e Comunhão  
III. Testemunho e Profetismo 
 
Um eixo transversal: 
A Igreja em saída na perspectiva ad gentes 
- Segue o método “ver”,  “julgar” e “agir”  
- Traz perguntas para conversar 
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Três eixos temáticos  



II. SINODALIDADE E COMUNHÃO 

O binômio “sinodalidade e comunhão” retoma 
reflexões feitas nos documentos de Puebla (1979) 
e Aparecida (2007).  
Sinodalidade = caminhar juntos 
Sem “caminhar junto” não pode haver 
“participação” 
e sem “participação” nas decisões e nas práticas 
eclesiais não pode haver “sinodalidade”. (56) 
 

 



A “comunhão” contribui para a unidade da 
Igreja na diversidade, interna e externamente, 
mas não pode ser pensada sem participação e 
sinodalidade.  
Comunhão, participação e sinodalidade - 
“unidade na diversidade” -  têm uma dimensão 
ecumênica e dialogal não somente com outras 
religiões, mas também com outros mundos de 
pensamento. (57) 

 



1. Sinodalidade 

A sinodalidade – “caminhar junto” - não é 
somente um método, é também conteúdo da 
evangelização. Trata-se do eixo de toda a 
evangelização.  
A inspiração, fundamental para o modo de 
operar da evangelização, encontra-se na 
Santíssima Trindade.  
“A evangelização é um chamado à participação 
na comunhão trinitária” (DP 218).   (58) 
 

 



A Santíssima Trindade é a primeira comunidade 
missionária. Ela é missionária porque é amor 
(cf. 1 Jo 4,16). O Amor não se contenta consigo 
mesmo, não pode ser solidão inabitada.  (59) 

 



Trindade pode ser desenhada como uma 
“mandala”. 
Integra o múltiplo e o diferente na unidade do 
Espírito Santo:  
a horizontalidade universal do Pai,  
a verticalidade do Filho encarnado,  
a circularidade do Espírito Santo. (60) 
 

 



O Amor irradia amor, envia o amor, transborda 
e anuncia amor. O Amor envia o Filho no 
Espírito Santo em missão para anunciar a Boa-
Nova a toda humanidade.  
Falar de Deus significa, portanto, falar de 
Comunidade, Amor e Missão.  
A missão para criar comunidade – comunhão 
(61)  

 



A sinodalidade da missão nos lembra como 
“Jesus chamou os Doze e começou a enviá-los, 
dois a dois” (Mc 6,7; cf. Lc 10,1), nunca 
sozinhos. 
Assim nasceu a missão de caminhar junto, com 
alegria e misericórdia.  
Sinodalidade na Igreja significa recuperar o 
caminhar contra o sedentarismo e reencontrar 
o princípio comunitário contra o individualismo  
       (64) 



 
Mas caminhar junto para onde?  

 
       (n. 65) 
- A sinodalidade faz compreender os 
ministérios que nascem do Batismo 
- Garante a unidade na diversidade 
- Cria comunhão na participação 
- Os Conselhos na comunidade 
- Os Sínodos na Igreja 
- Assembleias 



O “caminhar junto” – leigos, pastores, Bispo de 
Roma – é a afirmação “que o Povo de Deus é 
constituído por todos os batizados” (68) 
 
“O caminho sinodal começa por escutar o 
povo, que ‘participa também da função 
profética de Cristo” (LG12, cf. Discurso, p. 3).  
‘O que a todos atinge, de todos deve ser 
tratado’ (cf. Discurso, p. 3).  (70)  
 
 

 



A missão como Igreja em saída e a sinodalidade 
como “prática da comunidade missionária” 
receberam impulsos do Papa Francisco, o qual 
retomou as inspirações do Concílio Vaticano II 
(1962-1965) e de Aparecida (2007).  
Francisco sublinhou a importância do Sínodo 
como atualização do espírito de sinodalidade e 
colegialidade.  (73) 
 

 



Francisco: “Devemos caminhar unidos nas 
diferenças. Não há outro caminho para nos 
unirmos. Este é o caminho de Jesus” (ibid.). 
Por isso, deve-se tornar os sínodos “menos 
rígidos na forma. [...] Quero que seja uma 
consulta real, não formal” (ibid., p. 16).   (74) 

 



Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta.   
“Ninguém pode ser elevado acima dos outros. 
Pelo contrário, é necessário que alguém ‘se 
abaixe’ pondo-se ao serviço dos irmãos ao 
longo do caminho” (ibid. p. 3).  
O serviço se realiza nos três níveis: 
- nas Igrejas particulares, (dioceses)  
- nas Conferências Episcopais e  
- na Igreja universal  (Vaticano)   (75) 

 



Compromisso 

A sinodalidade toca em pontos sensíveis: 
ministerialidade, colegialidade, ecumenismo, 
magistério partilhado, autoridade como 
serviço, exercício do papado e de sua 
conversão. 
- O compromisso: todos somos chamados a 
edificar uma “Igreja sinodal”.  (76) 

 



A sinodalidade tem um grande valor não 
somente para a Igreja, mas também para o 
mundo. 
O que vale para os líderes das nações vale 
também para as pequenas comunidades que 
precisam zelar pela participação e pela 
transparência, pelo anúncio do essencial e 
pela comunhão na caminhada.   (77) 
 

 



2. Comunhão 

Sinodalidade (“caminhar junto”), alegria e 
misericórdia são características de uma Igreja 
em saída. Como “Igreja e sinodalidade” são 
sinônimos, assim também “Igreja e comunhão” 
são inseparáveis. (78) 
 

 



“Jesus, no início de seu ministério, escolhe os 
doze para viver em comunhão com Ele” (DAp 
154; cf. Mc 3,14). A fé nos conduz à comunhão. 
A comunhão do povo de Deus, das Igrejas locais 
se sustenta na comunhão com a Trindade” (DAp 
155). “A vocação ao discipulado missionário é 
convocação à comunhão em sua Igreja. Não há 
discipulado sem comunhão. Os discípulos 
missionários são chamados a ‘fazer da Igreja 
uma casa e escola de comunhão’” (cf. DAp 156 
e 188).   (79) 
 

 



“No povo de Deus, ‘a comunhão e a missão 
estão profundamente unidas entre si (...).  
A comunhão é missionária e a missão é para a 
comunhão’. (...) Somos convocados à santidade 
na comunhão e na missão” (DAp 136; CHL 32).  
A Igreja atrai “as pessoas e os povos para Cristo” 
não pela propaganda, mas pela comunhão e 
pela solidariedade (DAp 159).  (80) 
 
 
 

 



Uma ação pastoral orgânica renovada deve 
procurar integrar todos os carismas num 
“único projeto evangelizador”, que “é essencial 
para assegurar uma comunhão missionária” 
(DAp 202). (80) 

 



Quais são os obstáculos para a comunhão?  

Na “comunidade missionária”, a “partilha da 
vida”, a “participação de todos nas decisões”, a 
“comunhão na diversidade” e o “encontro com 
Jesus na periferia” são esteios e horizontes da 
sinodalidade.   (82) 
O grande desafio no mundo plural é a 
“comunhão na diversidade”.  
- Isso exige o reconhecimento do outro (88) 
- Exige despojamento, gratuidade, mansidão e 
perdão. 
 

 



A Igreja está a serviço de um mundo para 
todos, “mediante a proclamação e a vivência 
da Palavra, a celebração da Liturgia, a 
comunhão fraterna e o serviço. (89) 
- Compromisso com a sociedade. 
- Vivemos numa rede de reciprocidade e 

interdependência. 
- Tudo está interligado nesta Casa Comum. 

 



“A reforma das estruturas, que a conversão 
pastoral exige, só se pode entender neste 
sentido: fazer com que todas elas se tornem 
mais missionárias” (EG 27).   (91) 

 



Para conversar 
1. “Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta”. 
Como entendemos esse princípio na prática? 
2. A Sinodalidade é a proposta de um novo 
horizonte para a Igreja, caminhando juntos, em 
comunhão e participação. Nas pastorais e 
movimentos, organismos e conselhos missionários 
(paroquial, diocesano e regional) e nas obras 
missionárias como avaliamos esta comunhão?  
3. Quais desafios e avanços podem ser apontados 
na perspectiva da Igreja ministerial de  
comunhão e participação?  



 
Pontifícias Obras Missionárias 

 
Tel. (61) 3340 4494 
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