29 de novembro de 2021
Boa tarde,
A seguir temos três documentos para sua análise e uso para este início do Sínodo sobre Sinodalidade em
sua paróquia.
Quaisquer perguntas devem ser enviadas ao Pe. Paul Soper por meio do e-mail psoper@rcab.org.
Obrigado.

Avisos do Boletim (ou Jornalzinho) Paroquial
Sínodo Sobre Sinodalidade
29 de novembro de 2021
Nos próximos meses, católicos de todo o mundo participarão do Sínodo sobre a Sinodalidade.
O que isso significa?
Aqui em Boston, significa que estaremos nos reunindo, enquanto paróquias e diocese, para
juntos rezarmos e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a ouvir de forma mais profunda uns aos
outros. Conversaremos também sobre a melhor forma de pôr isto em prática.
Por exemplo, o conselho de uma paróquia poderia se reunir e perguntar “Como podemos, como
conselho desempenhar um trabalho melhor a fim de permitir que as vozes de todos os nossos
paroquianos sejam ouvidas, até mesmo aqueles que não fazem parte de um ministério ou pastoral
ou que podem estar sendo marginalizados por qualquer outra razão?”
A arquidiocese e a Igreja de todo o mundo estarão engajadas no mesmo tipo de diálogo.
Rezamos para que o Senhor abra os nossos corações para Ele e também para todas as pessoas de
nossas comunidades.
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Arquidiocese de Boston
Perguntas para Grupos que Participam da Fase Arquidiocesana Pré-Sinodal
do Sínodo sobre Sinodalidade
As perguntas a seguir têm por objetivo orientar as várias comunidades que estão participando da
Fase Arquidiocesana do Sínodo sobre Sinodalidade. Elas devem ser vistas como sementes para o
diálogo, não como limites demarcados. Outras perguntas podem ser encontradas nas páginas 4042 do documento Vademecum, disponível em português aqui: https://www.cnbb.org.br/wpcontent/uploads/2021/09/PT-Vademecum.pdf.
Como orientação geral, deve-se notar que este Sínodo fala sobre a própria Sinodalidade. Seu
objetivo não é discutir todas as questões da Igreja, mas sim discutir como a Igreja ouve seu
povo e poderá ouvi-los melhor, e atrair as vozes de todos para a oração, para a missão e
para seu processo de tomada de decisão em todos os níveis.
Convidamos você a dialogar sobre estas questões, ou as mais relevantes, em cada um de seus
diferentes grupos. Nós estamos buscando ouvir opiniões de grupos, não de indivíduos. Quando o
seu grupo tiver comentários que deseja compartilhar, pedimos que envie-os até 15 de julho de
2022 para o e-mail psoper@rcab.org.
1. Em nossa experiência - dentro de nossa paróquia ou comunidade - quem deve ter voz? E
quem, de fato, tem voz? Como podemos melhorar isso? E como isso poderia também acontecer
em nossa Arquidiocese e na Igreja ao redor do mundo?
a. Como a pessoa comum em nossas comunidades pode ser ouvida melhor?
b. Quem são as pessoas marginalizadas em nossas comunidades e como elas podem ser
ouvidas melhor?
2. Quão bem ouvimos as pessoas cujas opiniões são diferentes das nossas ...
a. … Em nossas conversas?
b. … Em nossas famílias?
c. … Em nossas paróquias ou outras comunidades locais?
d. … Em nossa arquidiocese?
e. … Na Igreja de todo o mundo?
f. Como poderíamos melhorar nossa capacidade de ouvir diferentes opiniões em todos
estes contextos?
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3. Como a nossa oração - tanto a oração individual, assim como a missa e outros momentos
litúrgicos comunitários - influenciam ou repercutem em nossa capacidade de ouvir?
4. Quão conectado você se sente com a missão central da Igreja: formar discípulos para Jesus?
Você sente que foi escolhido para esta missão, equipado para ela e enviado especificamente para
cumpri-la? No decorrer dela, você sente que tem um grupo de companheiros de discípulos
missionários na qual você pode compartilhar suas experiências? Como podemos melhorar esse
tipo de relação na Igreja?
5. Como a Igreja (local / diocesana / mundial) apóia aqueles que participam de sua missão dentro
da sociedade e cultura inseridas (pais, avós, educadores, cientistas, legisladores, escritores,
artistas, trabalhadores sociais, aqueles que trabalham com os pobres, aqueles que procuram
proteger o meio ambiente)? E como ela os escuta?
6. Ouvir com frequência implica ouvir além das próprias fronteiras ou limites. Quão bem as
paróquias ou outras comunidades em sua área trabalham juntas e ouvem umas às outras? Qual é
o envolvimento das várias comunidades de religiosos(as) em sua paróquia? Existe diálogo com
outras comunidades de fé que não são católicas?
7. Como o processo de tomada de decisão em sua comunidade local pode ser melhorado? Há
espaço para um processo mais abrangente? Como a transparência pode ser melhorada? O
discernimento oracional é parte do processo?
Quaisquer dúvidas sobre este processo podem ser enviadas para psoper@rcab.org
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Arquidiocese de Boston
Sínodo sobre Sinodalidade
Implementação Paroquial
O Santo Padre está pedindo à Igreja que participe de um diálogo mundial que culminará no
Sínodo dos Bispos em 2023. O tema do Sínodo é sinodalidade.
O documento sinodal descreve a sinodalidade da seguinte maneira:
“Em primeiro lugar, a sinodalidade denota o estilo particular que qualifica a vida e a
missão da Igreja, expressando sua natureza como Povo de Deus que caminha e se reúne
em assembléia, convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para proclamar
o Evangelho. A sinodalidade deve ser expressa no ordinário da vida e do trabalho da
Igreja.”
E novamente:
“Neste sentido, a sinodalidade permite que todo o Povo de Deus caminhe junto, ouvindo
o Espírito Santo e a Palavra de Deus, para participar da missão da Igreja na comunhão
que Cristo estabelece entre nós.”
Nos próximos meses, a Arquidiocese de Boston irá abordar as questões do Sínodo a
nível local. O Conselho Pastoral Arquidiocesano, o Conselho Presbiteral, a equipe dos
Ministérios Centrais, as várias comunidades religiosas e muitos outros grupos participarão de
reuniões em grupos menores para discutir as perguntas apresentadas. Haverão também várias
reuniões regionais. A parte central das discussões, porém, ocorrerão a nível paroquial.
Como orientação geral, deve-se notar que este Sínodo fala sobre a própria Sinodalidade. Seu
objetivo não é discutir todas as questões da Igreja, mas sim discutir como a Igreja ouve seu
povo e poderá ouvi-los melhor, e atrair as vozes de todos para a oração, para a missão e
para seu processo de tomada de decisão em todos os níveis. Em outras palavras, embora o
diálogo sobre as várias questões da Igreja seja importante para ser discutido, este não é o
objetivo deste diáologo. Este Sínodo busca falar sobre como as vozes são ouvidas.
Recomendamos os seguintes pontos para o diálogo paroquial:
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• Envie o documento de Perguntas Sinodais para a lista de contantos de e-mail de sua paróquia
ou para outra forma de comunicação utilizada em sua paróquia.
• Reúna-se com o conselho paroquial e o conselho financeiro (talvez juntos) em uma reunião
dedicada a conversar sobre estas perguntas. Eles não precisam responder todas as perguntas - se
houver uma ou duas que possam particularmente interessá-los, eles podem se concentrar nelas.
• Faça uma reunião em sua paróquia aberta a todos, na qual num dado momento as pessoas se
dividir em grupos menores para discutir uma ou duas das perguntas propostas e, em seguida,
relate a conversa destes grupos ao grupo maior.
• Espera-se que todas estas conversas aconteçam em clima de oração e que sejam guiadas pelo
Espírito Santo. Portanto, sempre que possível, inicie estas reuniões dedicando um tempo
significativo para oração, se possível diante do Santíssimo Sacramento.
• Você pode também utilizar em suas reuniões a oração de abertura encontrada na segunda
página do documento Vademecum https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/09/PTVademecum.pdf.
• Quando todas as suas conversas sobre estas perguntas forem concluídas, escolha alguém para
escrever um resumo e enviá-lo para psoper@rcab.org. O resumo não deve ter mais de 20
páginas. Ele também não deve ser apenas uma colagem de vários comentários de discussões em
grupo, mas sim uma síntese real que destaca pontos importantes e filtra repetições e comentários
que não são direcionados para as questões de sinodalidade. Portanto, a pessoa que prepara o
resumo deve ser escolhida cuidadosamente.
Em janeiro serão realizadas reuniões em cada região, nas quais convidaremos alguns líderes de
cada paróquia para participar e dialogar sobre como realizar estas discussões a nível paroquial.
Em seguida, no período do inverno e início da primavera, haverão também diálogo em cada
região para algumas pessoas de cada paróquia que também estão participando das reuniões
paroquiais pré-sinodais para participar de uma discussão interparoquial.
Os links de inscrição para ambas as sessões serão enviados aos párocos assim que as datas forem
definidas.
Por favor, note que embora todos os comentários recebidos das paróquias se tornem parte do
registro arquidiocesano do processo sinodal, e mesmo que sejam eles discutidos com os bispos,
só poderemos enviar um total de 10 páginas para a próxima etapa do processo sinodal, que é a
Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos.
Não solicitaremos respostas individuais às perguntas do Sínodo. Todas as respostas deverão ser
enviadas por meio dos líderes paroquiais. Pedimos que a pessoa identificada como a responsável
pelo envio da resposta indique claramente a(s) paróquia(s) de onde vem a resposta e dizer um
número aproximado de quantas pessoas participaram do processo.
Solicitamos que todas as respostas sejam enviadas até 15 de julho de 2022.
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Preparando-se para a abertura do Sínodo, encorajamos os líderes paroquiais a enviarem uma
breve pesquisa para seus paroquianos. Até o momento, recebemos cerca de 1.900 respostas dessa
pesquisa, e estas serão também incluídas em nosso registro arquidiocesano do sínodo. Essa
pesquisa ainda está aberta e você pode acessar ao link aqui: Pesquisa Preliminar para o Sínodo
sobre Sinodalidade
Obrigado.
Caso os líderes paroquiais tenham quaisquer dúvidas, por favor escreva para psoper@rcab.org.
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