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DIOCESE DE SANTO ANDRÉ 

SÍNTESE DIOCESANA PARA O SÍNODO DOS BISPOS:  

SOBRE A SINODALIDADE (OUT./2023). 

 

I. COM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONSULTA 

A. O QUE SE FEZ PARA ENVOLVER O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PARTICIPANTES E 

PARA SE CHEGAR ÀS PERIFERIAS (EXISTENCIAIS E GEOGRÁFICAS)? 

A1. PREPARAÇÃO REMOTA 

O Conselho Diocesano Pastoral Ampliado, composto pelo bispo diocesano, presbíteros coordenadores e leigos 

representantes de cada uma das dez Regiões Pastorais, presbíteros, diáconos permanentes e leigos responsáveis 

por Organismos Pastorais presentes na Diocese, se reuniu para compor a Comissão Preparatória para a Fase 

Diocesana do Sínodo dos Bispos. Nesta reunião, definiu-se que a equipe de trabalho seria a própria coordenação 

do Conselho Diocesano de Pastoral. Esta Equipe, com base no Vademecum para o Sínodo sobre a Sinodalidade, 

elaborou uma cartilha metodológica contendo as diretrizes para ajudar as Paróquias e Regiões a realizarem seu 

Processo de Escuta e elaborarem sua Síntese. 

A2. DIVULGAÇÃO 

Motivados pelas instâncias diocesanas, cada paróquia elaborou seu próprio processo de escuta. A convocação 

à participação no Processo de Escuta do Sínodo ocorreu mediante avisos nas missas, convite aos coordenadores 

e demais membros de Organismos Paroquiais de Pastoral. Houve grande movimentação nos grupos de 

WhatsApp e redes sociais da Diocese e das Paróquias, inclusive uma comunidade optou por preparar um 

formulário digital, a fim de colher as respostas às perguntas elaboradas pela Comissão Preparatória. 

A3. FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para preparar os participantes da Fase de Escuta, houve uma formação ministrada em caráter remoto, em duas 

opções de dia e horário, para apresentação da metodologia do Processo de Escuta, que, com o incentivo da 

equipe diocesana, depois foi reproduzida nos Conselhos Regionais de Pastoral e organismos paroquiais. 

B. EM NÚMEROS APROXIMADOS, QUAL A PORCENTAGEM DE PESSOAS QUE 

PARTICIPARAM? 

Enviaram suas sínteses 65 das nossas 106 paróquias, além de outros organismos como a Ordem das Virgens, o 

Movimento dos Focolares e o Seminário Diocesano. Estas foram recebidas pela Equipe de Redação da Síntese 

Diocesana, composta pelo bispo diocesano, Vigário-Geral, Vigário Episcopal para a Pastoral, secretária 

executiva do Centro Diocesano de Pastoral, um presbítero e um diácono transitório. Deste modo, estima-se que 

20 a 30% das lideranças pastorais das paróquias, organismos pastorais e demais grupos eclesiais fizeram parte 

ativa da elaboração das sínteses. Por sua vez, os processos de escuta paroquiais realizaram-se em um ou mais 

momentos, precedidos por um roteiro de oração, com a participação expressiva dos demais membros. 

C. GRUPOS DE PESSOAS CUJA PARTICIPAÇÃO FOI ESPECIALMENTE DIGNA DE NOTA 

A participação no Processo de Escuta se configurou massivamente pela presença de coordenadores de 

Organismos Paroquiais de Pastoral; em segundo lugar, membros ordinários desses Organismos e, numa 

participação bem mais restrita, fiéis que apenas participam de celebrações. Faz-se digna de nota, entretanto, 

uma pequena mas significativa participação de jovens e não-católicos. 

D. GRUPOS ESPECÍFICOS QUE NÃO PARTICIPARAM POR ALGUMA RAZÃO 

Nesse processo, algumas paróquias relataram pouca participação numérica, seja por sobrecarga de trabalho, seja 

pela pandemia da COVID-19; uma paróquia reconheceu ter falhado na motivação à participação dos membros; 
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uma quantidade relevante de paróquias percebeu duas formas na participação do processo: um grupo mais 

interessado e outro com certo descaso. 

II. NA EXPERIÊNCIA DA CONSULTA 

A. ATITUDES E SENTIMENTOS NOTADOS 

A1. ATITUDES 

Entre as atitudes, identificaram-se, em ordem decrescente de ocorrência: respeito, aprendizado, interação, 

partilha, escuta; indiferença, falta de compromisso, timidez, fechamento a novidades. 

A2. SENTIMENTOS 

Os sentimentos que emergiram do Processo de Escuta, em ordem decrescente de recorrência, foram: alegria 

pela escuta e partilha; surpresa ao ser ouvido; liberdade de expressar-se; entusiasmo; esperança pela renovação 

da participação eclesial; receio pelo desconhecido do processo; incerteza sobre a eficácia do Sínodo; medo do 

julgamento ao falar; tristeza pela apatia na participação; pressa em terminar. 

B. TENSÕES OU DESENTENDIMENTOS SURGIDOS NO PROCESSO DE ESCUTA 

Quanto aos pontos de tensão e desentendimento, a maioria relatou não ter havido; entre os que despontaram, 

entretanto, destacam-se: espaço para expressão, apatia na participação, falta de diálogo, falta de acolhimento, 

falta de compreensão no conceito do Processo de Escuta (entendido por alguns apenas como Momento de 

Escuta, em detrimento de ser também um Momento de Diálogo); centralização na tomada de decisões da 

Comunidade, por parte de Coordenadores; mágoas e ressentimentos pré-existentes que afloraram no Processo 

de Escuta. 

C. TEMAS OU QUESTÕES QUE DERAM ORIGEM A DIFERENTES PONTOS DE VISTA 

Dentre os temas que deram origem a diferentes pontos de vista destaca-se a acolhida, sobretudo das minorias, 

dos casais de segunda união e de pessoas com deficiência física ou psíquica; falou-se ainda da possibilidade de 

mudanças nas posições mais tradicionais da Igreja. Com relação à dificuldade no diálogo e na comunicação, 

surgiram os temas da compreensão do ecumenismo, dos aspectos culturais, uma vez que nossa diocese é 

composta por pessoas de diferentes origens e condições, dos pontos de vista políticos polarizados. Destaca-se 

ainda a temática da missão dos leigos no que diz respeito à formação, participação, protagonismo e indiferença, 

além da correta compreensão e superação do clericalismo; ressalta-se ainda a necessidade da inserção dos jovens 

na Igreja. Mencionaram-se também as celebrações litúrgicas e seu contexto, a relação entre Igreja e sociedade, 

como também a relação entre as paróquias e as instâncias diocesanas, e a inserção efetiva de novos membros 

numa comunidade ou organismos pastorais. 

D. FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO PRODUZIDOS ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA DE ESCUTA E 

PARTILHA 

A própria experiência da partilha de ideias foi apontada em si como fruto; essa experiência de partilha também 

suscitou pertença, autoestima e acolhimento; valorização de pessoas que se sentiram felizes porque foram 

escutadas, sugerindo a abertura de mais canais de escuta; esperança por uma Igreja em Saída Missionária; desejo 

de Unidade, Comunhão e Abertura, que fortalecem uma Pastoral de Conjunto; crescimento na prática do 

Discernimento para superar preconceitos; empatia; espírito de fraternidade e entrosamento entre os participantes 

do Processo de Escuta; cultivo das virtudes da Paciência, Caridade e Comprometimento durante as discussões; 

e ainda, a surpreendente capacidade de explanação e reflexão demonstrada por muitos participantes. 

III. FEEDBACK DAS REUNIÕES 

A. HISTÓRIAS PARTICULARES E EXPERIÊNCIAS DE VIDA REAL QUE FORAM 

COMOVENTES 
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Histórias particulares e experiências comoventes incluem, sobretudo, a atuação do Vicariato para a Caridade 

Social de nossa diocese. Destaca-se uma mobilização feita para ajudar uma criança que necessitava de uma 

cirurgia oftalmológica, também o atendimento personalizado prestado pela Pastoral da Criança e o desafio das 

pessoas em situação de rua visitadas apenas para ajuda material, sem serem, no entanto, percebidas em sua 

dignidade humana. Em contraponto, houve relatos de verdadeiro acolhimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Destaca-se também o papel da comunidade nas experiências de fortalecimento na fé, 

especialmente no período mais agudo de pandemia, e na superação de dramas familiares, como o alcoolismo. 

B. PONTOS DE VISTA MAIS E MENOS COMUNS 

B1. MAIS COMUNS 

Destaca-se a escassez de membros para compor os Organismos Pastorais; falta de participação comprometida 

nesses grupos; necessidade de crescimento no diálogo e no acolhimento; evangelização da juventude; falta de 

consciência missionária; anseio por formação, especialmente catequética; como enfrentar o desafio da mudança 

de época; acompanhamento dos fiéis afastados; participação ativa das mulheres na Igreja; competição entre 

Organismos Pastorais; organização de momentos de espiritualidade; cuidado pastoral com pessoas idosas; 

melhoria da formação clerical acerca de questões administrativas; pouca participação leiga nas decisões 

pastorais; relações ecumênicas e preparação de agentes para aconselhamento a casais. 

B2. MENOS MENCIONADOS 

Entre os pontos de vista menos citados, aparecem a pastoral com pessoas pertencentes a minorias ou portadoras 

de necessidades; envolvimento com a sociedade civil para a promoção social; necessidade de crescimento na 

consciência política e formação em âmbitos específicos, como o litúrgico; mais clareza na organização e 

administração eclesial; maior presença do bispo nas comunidades (capelas); escassez do clero; desafios na 

evangelização dos mais pobres e das famílias; escândalos cometidos por clérigos; crescimento do protestantismo 

e neopentecostalismo; conflitos em agendas paroquiais. Alguns destes temas surgiram apenas em uma das 

sínteses. 

IV. PISTAS DE AÇÃO INSPIRADAS PELO ESPÍRITO SANTO 

A. NOVAS PERSPECTIVAS E HORIZONTES 

Manifestou-se ânsia em saber os proveitos práticos da Síntese Diocesana; desenvolvimento das dimensões 

Comunicação, Formação e Acolhida; contato personalizado; homilias bem preparadas que formem discípulos-

missionários; formação de assessores para a Juventude; melhoria na divulgação dos trabalhos com minorias; 

convite abrangente para integrar Organismos Pastorais, renovando os quadros de nossas Paróquias. 

B. LUZES E SOMBRAS 

B1. LUZES 

Destacam-se a confiança de grande parte das pessoas na Igreja enquanto instituição; em nossas comunidades, é 

possível encontrar pessoas que manifestam empatia, paciência, humildade, diálogo, fraternidade, compreensão 

e respeito; a atuação de agentes de pastoral comprometidos e bem formados; as instâncias de participação no 

governo da Igreja; os veículos de comunicação colocados a serviço da evangelização; os pequenos núcleos de 

vivência da fé, a exemplo das Comunidades de Base; o Sínodo Diocesano enquanto organismo de escuta; o 

Vicariato Pastoral para a Caridade enquanto resposta ao drama crescente da pobreza; a catequese familiar 

presente em algumas paróquias; proximidade entre o padre e paroquianos; criatividade pastoral; o senso de fé 

dos fiéis que os mantêm animados mesmo em meio a dificuldades. 

B2. SOMBRAS 

Elenca-se uma linguagem pouco acolhedora com relação a minorias; falta de abertura e acolhimento de novos 

membros nos Organismos Pastorais; individualismo; famílias que ainda não caminham na fé; crescimento de 

denominações religiosas distanciadas do Evangelho; falta de diálogo ecumênico e inter-religioso; falta de 
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acolhimento na Igreja, que não alcança os marginalizados; pouco espaço para a juventude; permanência 

demasiada em funções ou coordenações ou seu extremo oposto, a constante troca de lideranças e padres; 

polarização; distanciamento da realidade, em atitudes como a do saudosismo; tolhimento aos leigos, as vezes 

com represálias, por parte de membros da hierarquia, ao expressar aberta e corajosamente suas ideias; por outro 

lado, muitos fiéis só se motivam quando estimulados por seus pastores; julgamentos em geral; falta de mansidão 

em relação aos ouvintes; efeitos prejudiciais da pandemia; falta de informação; decisões que vêm de cima para 

baixo; escassez de agentes para compor Organismos Pastorais; aparente priorização da dimensão econômica 

sobre a pastoral; insensibilidade as dores e necessidades dos irmãos; falta de respeito a opiniões divergentes; 

dificuldades na comunicação interna; falta de conhecimento bíblico, litúrgico e doutrinal. 

C. ÁREAS ONDE A IGREJA NECESSITA DE CURA E CONVERSÃO, NA SUA VIDA ESPIRITUAL, 

CULTURAL, ATITUDES, ESTRUTURAS, PRÁTICAS PASTORAIS, RELAÇÕES E SAÍDA 

MISSIONÁRIA 

Este item não apareceu com frequência nas sínteses. O único elemento que se percebe, no entanto, é a 

necessidade de conhecer melhor as estruturas e organismos pastorais já existentes em nossa realidade, nos mais 

diversos níveis. 

D. SONHOS, DESEJOS E ASPIRAÇÕES PARA A IGREJA 

Abrir-se à formação que promove o crescimento; convite para novos fiéis participarem da vida da comunidade 

e, com empatia, ir ao encontro dos afastados; reorganizar a rotina administrativa dos pastores, para que estejam 

mais disponíveis ao atendimento pastoral; mais iniciativas de abordagem às pessoas para anúncio da fé; 

prudência e espera para colheitas dos frutos, que não são imediatos; uma comunidade mais unida; sair em 

missão; renovar o ânimo ante os obstáculos e conflitos; cristãos mais humildes, que saibam ouvir e que tenham 

espiritualidade. 

E. PASSOS A SEREM DADOS PARA NOS TORNARMOS MAIS SINODAIS 

Desenvolver práticas para ir ao encontro de fiéis não participantes da Igreja, fortalecendo a dimensão 

missionária paroquial; momentos formativos; rever calendários para evitar o ativismo; evitar a mudança de tema 

na Campanha da Fraternidade, quando a edição atual ainda não for bem vivida; criação de espaços de escuta em 

níveis paroquiais e diocesanos; incentivo à criação de pequenos grupos para partilha da Palavra; favorecimento 

de momentos de confraternização entre os agentes de pastoral; fazer uso efetivo dos meios de comunicação e 

divulgar a função dos Conselhos existentes na Igreja; engajar as mulheres nos espaços deliberativos e 

administrativos da Igreja. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este processo de escuta na preparação para o Sínodo foi positivo. Apesar dos percalços e de não ter 

atingido uma participação de 100% das forças e organismos da Diocese, foi valioso para descobrir, ao 

longo do próprio processo, o que vem a ser de fato a sinodalidade: foi uma experiência vivida na 

prática e não apenas no seu conceito ou de modo abstrato. Pode-se deduzir que já estamos participando 

ativamente do próprio Sínodo ao participar de sua preparação como fizemos 


