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INTRODUÇÃO 

 

A exemplo do formato já adotado em momentos anteriores, no caso na pesquisa 

sociorreligiosa com quase 40 mil famílias da zona sul de São Paulo que trouxe alinhamentos 

para o atual Plano Diocesano de Pastoral da Diocese de Santo Amaro e na contribuição aberta 

para a Assembleia Eclesial da América Latina, todo o processo de escuta do Sínodo sobre a 

Sinodalidade foi tornado público por meio de todos os instrumentos de comunicação diocesanos 

(site, redes sociais), mas sobretudo  por meio de seus agentes multiplicadores (clero, religiosos 

e líderes de serviços, movimentos, associações e pastorais). 

Em um primeiro momento, houve formações diocesanas (encontros presenciais e 

virtuais), explicando (a exemplo do que ocorreu na Assembleia Eclesial) a necessidade de uma 

participação vívida de todo o Povo de Deus. Essas formações ocorreram nas três dimensões em 

que se organiza atualmente a pastoral na Diocese de Santo Amaro (paroquial, setorial e 

diocesana). Esses momentos incluíram formações unificadas, do Regional Sul1 e do 

subrregional SP, com a presença dos bispos e do cardeal metropolitano, de forma também a dar 

uma unidade ao processo de formação. Houve ainda a participação de líderes nacionais do 

processo, como o secretário-executivo de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

e subsecretário-geral adjunto da entidade, padre Patriky Samuel Batista. 

Em um segundo momento, foram repassadas a questão fundamental e os horizontes 

temáticos para serem trabalhados nas três dimensões do trabalho eclesial na Diocese de Santo 

Amaro. Para essa fase também foram definidos três eixos de colaboração: as paróquias, nos 

quais se notou em boa medida a participação dos Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs); as 

Forças Vivas, ou seja, os coordenadores, assessores e líderes de movimentos associações e 

pastorais; e clero, religiosos e novas comunidades que atuam no território da Mitra Diocesana.  

Houve meses de espaço para formação local e setorial das mais de cem paróquias e 

espaço para reuniões e debates nos CPPs, que engrandeceram o processo. Alguns utilizaram as 

equipes de rua ou as formadas para ir de casa em casa na pesquisa sociorreligiosa para mais 

essa missão; outros utilizaram de novos mecanismos, o que permitiu ouvir mais, agregar mais, 

trazer mais pessoas para perto. Na sequência, houve a elaboração das contribuições, de todas 

as formas possíveis, desde escritas de próprio punho até informações recolhidas via Google 

Formulários, conforme as diversas realidades existentes em um espaço geograficamente grande 

e diverso, que vai desde os espaços rurais no extremo sul paulistano até a área mais urbanizada 

da capital paulista, próximo do Aeroporto de Congonhas. 

Vale ainda por um momento relatar a situação local e de conjuntura em que ocorreu o 

recolhimento dessas contribuições. Em meio a maior pandemia em cem anos, com momentos 

de restrição de encontro, as dificuldades inspiraram momentos e histórias de superação. A 

necessidade de encontrar o outro novamente em comunidade, e de encontrar a Cristo na 

celebração eucarística presencial novamente, se mostrou impulsionadora de uma nova 

consciência sobre o que é ser Igreja. Muitos não voltaram ainda, outros tantos realmente estão 

perdidos e haverá a necessidade de ir até eles. Dessa forma, ao se analisar as contribuições, se 

misturam alguns sentimentos: confusão, perplexidade, angústia, ansiedade. Até mesmo revolta 

e, como não poderia faltar, dor. Entre essas sombras e luzes, uma constatação: a Igreja ainda 

hoje é remédio e solução para a vida, não é algo relativo ou descartável. 

Por fim, a Equipe Diocesana de Animação do Sínodo, composta pelos articuladores dos 

11 setores e pela coordenação e Secretaria Diocesana de Pastoral, recebeu as contribuições para 

a devida compilação e preparação desta contribuição. Essa etapa também seguiu os três passos 

fundamentais de uma ação sinodal, que sejam escuta (recepção de textos), análise e redação 

final. Essa redação final procurou atender não só aos anseios desta comunidade local, mas 
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também trazer planos, propostas e indicar caminhos a seguir, formas de criar estradas 

para Cristo. O trabalho contou ainda com a assessoria do Padre Ari Luis do Vale Ribeiro, 

auditor em 2012 da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. 

 

 

CORPO DA SÍNTESE 

 

1) Questão fundamental 

Toda a diocese se debruçou, por seus diversos agentes, lugares e dimensões, em 

responder: Como é que este "caminhar juntos" tem lugar, hoje, em sua realidade, 

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

convida a dar para crescermos como igreja sinodal? Para a maioria, o que melhor resume 

essa jornada local é que se vive um testemunho em construção. Há a consciência, 

relatam as contribuições, do muito que se fez e faz para que todos partilhem da mesma 

visão instaurada na Santa Ceia e da necessidade de manter tradições vivas, ao mesmo 

tempo que se nota a necessidade de buscar a cada dia novas maneiras de expandir a 

visão do por Cristo, com Cristo e em Cristo para o cotidiano. Conforme as contribuições, 

só isso permitirá que não se deixe ninguém à margem (social, eclesial, econômica, 

assistencial). Só assim se poderão atender às necessidades de um mundo presencial e 

virtual (no qual a Igreja precisa se mostrar mais presente) e de respeito à Casa Comum 

(embora cresça consideravelmente a consciência ambiental, como mostram os relatos 

trazidos nas contribuições).  

Para isso, já se vive, sem que muitos sequer notem, uma sinodalidade que exala 

da Santa Igreja como um todo: o escutar e o caminhar já são, por si só, uma forma de 

evangelizar. É uma espiritualidade do viver com o Cristo como companheiro de 

vizinhança, literalmente em uma edificação semanal (de trabalho) e dominical (de culto) 

relatam. Esse processo de escuta contínua, mantido mesmo durante a pandemia com a 

pesquisa sociorreligiosa e a visita às casas, se mostra já como um caminho que muitos 

sentem necessário pavimentar e manter. Dessa forma, “a grande Boa Nova, da união 

entre Deus Pai e seus filhos, pode continuar a ser propagada”. 

É preciso, segundo as contribuições, “experienciar” o Cristo em sua dimensão 

sacramentária e comunitária. O que se sente nas comunidades é um distanciamento entre 

a ação litúrgica e a ação pastoral, uma divisão do Cristo cabeça, uma ferida, que faz mal 

aos trabalhos e deve dar lugar a uma ação de Igreja em saída, que cria laços do altar da 

Igreja às casas de todos e à Casa Comum em que se vive. Para superar tudo isso, sugere-

se sair de uma Igreja autorreferencial para uma Igreja em caminhada, cujos agentes 

tenham a escuta sinodal como método a ser continuamente aprimorado. É viver a Igreja 

como nosso “eu plural”, conforme indicam as contribuições. Para melhor exemplificar 

os passos que o Espírito nos convida a dar, optou-se aqui por uma construção católica 

advinda das respostas do Povo de Deus, um decálogo:  

A) Orar: sem cessar, é necessário pôr Deus em primeiro lugar, para a partir daí 

buscar a Construção do Reino no cotidiano, tendo Jesus como companheiro de jornada. 

B) Vincular: hoje, na era das redes sociais, sente-se a necessidade de se criar 

uma rede religiosa, uma rede de irmãos, que, com o pesar de falhas, desavenças e atritos 

inerentes a qualquer construção humana, tenha um só foco: o de Jesus, o de fazer a 

vontade do Pai, que todos sejam salvos (acolhidos em todas as suas condições, 

assistenciais, sociais, econômicas e eclesiais). O desafio é o lançado por Jesus em sua 

oração ao Pai no Getsêmani: de que ninguém seja perdido ou esquecido. 
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C) Escutar: os fiéis sentem a necessidade de serem ouvidos, para que suas dores sejam 

consoladas, seus problemas sejam derramados, seus corações sintam-se em paz, após encontrar 

alguém que os ouça. Trata-se necessariamente aqui, até se cobra isso, que seja uma escuta ativa, 

ou seja que resulte em ações de um para o outro. 

D) Dialogar: o outro é destinatário da mesma salvação, da mesma Palavra. Vive-se em 

um mundo com muitas palavras, mas em que pouco se divide a Palavra com os outros, na visão 

dos respondentes. Esses momentos de diálogo precisam crescer, para eles, em cada ação 

pastoral e eclesial. Não apenas ouvir, mas tentar entender a visão do outro, pois o diferente não 

é necessariamente contrário, mas diverso. 

E) Agir: nada impede de olhar em volta e buscar soluções e alternativas para pequenos 

problemas e necessidade de ministérios, de paróquias, de bairros, da vida social e cultural. Agir 

para o outro, na visão trazida pelas contribuições, é atuar pelo Cristo. 

F) Formar: o Povo de Deus sente uma imensa necessidade de formação contínua. É 

pede oportunidades de melhoria para os agentes em todas as dimensões. 

G) Incluir: há uma forte necessidade de trazer para o convívio mais amplo aqueles que 

hoje não se sentem parte da Igreja. Sugere-se uma melhor articulação entre pastorais, serviços, 

movimentos, associações e todos os demais grupos que usam os espaços religiosos para que se 

crie um sentimento de pertencimento a um só Corpo, que é a Igreja. Notadamente, dizem os 

ouvidos, é preciso trazer para mais para perto os grupos que muitas vezes se sentem afastados 

da Igreja, por dificuldades múltiplas, do eclesial ao físico, das pessoas que vivem em segunda 

união às pessoas com deficiência (PCD). 

H) Acolher: Pede-se uma espiritualidade, um modo de vida, de acolhimento, pois 

"acolher o outro é acolher a Deus em pessoa", como nos diz o Papa Francisco. É preciso acolher 

cada membro da comunidade de forma que ele se sinta pertencente, amado e encorajado a viver 

com plenitude o chamado do batismo. Sugere-se acolher não de forma unitária, mas como 

família, com todas as pessoas que a ela se vinculam. Vincular e compartilhar são palavras do 

mundo online, mas que estão vivas na prática católica desde sempre no verbo "evangelizar", 

como lembraram os ouvidos. 

I) Servir: é necessário fazer o amor pela Igreja e por seus membros fluir cada vez mais, 

de forma a criar, em todos e em cada um, uma necessidade premente de servir, da qual muitos 

se ressentem-se. Avalia-se a necessidade de estimular o serviço por amor a Deus e ao próximo, 

independentemente da hora, do lugar, da pessoa. É o servir que começa na Igreja, na frente do 

sacrário, e se torna sacrário móvel da Igreja em saída, a ser levado para todas as ações que 

envolvem outras pessoas no mundo. 

J) Informar: as comunidades sentem vivamente esse momento de relativização das 

coisas de Deus. Ser da Igreja, para muitos, é visto como uma opção entre outras, o que dificulta 

cada vez mais a evangelização cotidiana. Por isso, cresce a necessidade, a mesma da Igreja 

primitiva, de dar "as razões da nossa esperança". A Igreja precisa avançar em seus meios de 

comunicação, de forma a difundir o Evangelho. Mas também precisa tornar cada católico um 

difusor da fé, da esperança e da caridade cristãs. 

 

2) Acompanhantes no caminho 

Na Igreja local, aqueles que “caminham juntos” “são os que acreditam na Santíssima 

Trindade, as comunidades, as famílias”, conforme os relatos. O outro, para muitos, ainda está 

ligado ao fiel que com ele convive – admitem os ouvidos, até pela dificuldade de escutar pessoas 

diversas. E, mesmo sem muitas vezes notar essa pertença ao Cristo, alguns agregaram nessa 

resposta “todos aqueles que são auxiliados pela Igreja e por qualquer daqueles que nela têm sua 

fé”, conforme o resumo das respostas enviadas. E quem são aqueles que parecem mais 
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afastados? São os marginalizados, dizem, aqueles que perderam a esperança e muitas 

vezes não conseguem nem chegar em suas comunidades para buscar uma palavra de 

conforto.  

As pessoas relataram que às vezes há limitações simples a serem vencidas, como uma 

escadaria única de acesso para um cadeirante, como observam. Às vezes, há indagações 

que ainda se mantêm fortes nas comunidades e nas quais muitos se sentem sem resposta: 

o que fazer em relação aos que defendem uma sexualidade diferenciada, como acolhê-

los? E como dividir qualquer espaço com aqueles que não têm a mesma fé? Muitas 

perguntas também ainda refletem um momento de construção. Não se tem uma resposta 

clara. 

O sínodo ainda nos indaga: de que forma somos chamados a crescer como 

companheiros? Ampliando ações sinodais, ou seja, momentos de escuta e diálogo, 

conforme feito agora, diz a Igreja local. E que grupos ou indivíduos são deixados à 

margem? O diferente é sempre deixado à margem, dizem os ouvidos. É necessário 

retomar o espírito primitivo de deixar de notar as feridas que todos trazem, para notar a 

salvação de todos que recebem da mesma Cruz, como resume um dos contribuintes. 

Nas respostas, sugere-se conhecer e refletir os ensinamentos de Deus, que 

aproximam do Espírito Santo, impulsionam a sair ao acolhimento e compartilhamento 

da fé com o próximo, de maneira empática e solidária, com senso de ser todos Igreja em 

união. É um antídoto em relação ao que impediria de ter companheiros pelo caminho: 

individualismo, tibieza, desamor, irresponsabilidade, prioridades seculares, vaidade, 

fofoca, intriga, falta de acolhida por indiferença e falta de comprometimento e 

julgamentos, conforme elencado nas respostas. 

 

3) Ouvindo 

O que inibe a escuta, observa a Igreja em Santo Amaro, é a falta de convívio. É 

sugerido como necessário construir pontes, formas que convidem os fiéis a se reunirem 

para dedicar tempo de escuta, diálogo, trabalho em conjunto. Essa proximidade, em um 

complexo jogo de comunicação, é ainda mais necessária com o público jovem. Nota-se, 

segundo as contribuições, que os fiéis pouco contribuem até nas poucas oportunidades 

que surgem, o que indica uma falta de hábito sinodal. 

Essa carência de escuta se une a um processo ativista, apontado em alguns locais 

até pela pequena quantidade de leigos engajados, o que por sua vez leva a uma 

concentração de responsabilidades em poucos e sobrecarregados operários, às vezes 

exercendo funções que vão além dos seus dons e sem condições para poder gerar os 

melhores resultados para a messe de Deus. Nesse ponto, a falta de uma organicidade 

maior, que permitiria trabalhar melhor o tempo disponível, também se mostra um fator, 

segundo os ouvidos, reduzindo ainda mais o espaço para uma escuta dedicada do outro. 

E sem escuta dedicada do outro pouco resta ainda menos para ouvir os excluídos, os 

marginalizados, os que precisam de assistência física, mental e espiritual, as vítimas dos 

diversos processos de desconstrução do homem nas diversas faixas das periferias 

existenciais. 

Daí surge um trabalho quase de "fábrica de montagem" de pastoral, em um termo 

usado nas contribuições, em que cada um faz uma parte do trabalho, sem se importar ou 

se comprometer com a fase de responsabilidade do outro operário logo ao lado. É um 

problema que causa mal-estar entre os agentes de pastoral, que afasta horizontes e corrói 

a esperança. Trata-se de um desafio ainda maior para os religiosos e novas comunidades, 

que apontam que precisariam vencer um processo autorreferencial muitas vezes para 

passar a um processo comunitário.  
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Muito se fala nos questionários trazidos dos grupos diversos de falta de compromissos 

assumidos, do surgimento de grupos privativos que não acolhem, mas que excluem, da falta de 

interação entre associações, movimentos e pastorais, de todo um processo complexo que resulta 

em privar a comunidade de um ambiente familiar na casa de Deus. Um processo do qual faz 

parte ainda certo clericalismo, de que muitos se ressentem, uma visão que cria ainda mais 

fardos, por dar aos sacerdotes os pesos de toda uma comunidade. Família é sobretudo o lugar 

em que há espaço para ouvir, reclamam.  

Dessa forma, voltam a dizer os ouvidos, falta espaço para ouvir as minorias (em todas 

as dimensões, do político ao sexual), não por desconhecimento delas, mas pela falta de 

estruturas que levem a esse convívio. Há também, é preciso dizer, espaço para criação de 

vínculos autoritários e não solidários, em que a voz do outro não é ouvida (até por uma suposta 

falta de tempo). 

  

4) Falando 

Falar com coragem exige três pilares conforme proposto pela escuta sinodal: amor, 

humildade e empatia. Todos os respondentes dizem que são convidados a falar com coragem e 

parrésia, ou seja, em liberdade, verdade e caridade em todos os espaços, muitas vezes mais do 

que em grande parte das denominações religiosas com as quais dividem quarteirões. No entanto, 

muitos temem se posicionar, uma vez que não se sentem como parte do processo. Surge assim 

um processo cíclico, em que dizem que só os mesmos respondem ao chamado (o que se 

configura no estereótipo da "panelinha"), enquanto outros parecem em conformismo ou 

acomodados. 

Falar exige ainda um exercício de se comunicar com o outro, que muitos admitem não 

fazer. E se exige formação. Há um pequeno número de pessoas que se informa pelos órgãos de 

comunicação católicos. E menos ainda procuram “separar o joio do trigo” em meio ao universo 

da grande mídia e das redes sociais. Dessa forma, admitem ser presas de fake news e, 

infelizmente, muitas vezes acabam reproduzindo falas fora do espírito cristão. 

No entanto, “assim como o bebê que alegra toda a família com suas primeiras palavras”, 

o Povo de Deus se ressente de não ouvir a voz das pessoas em sua volta. Em um mundo cada 

vez mais ruidoso, sente-se falta de vozes humanas na caminhada. Para isso, dizem que será 

preciso vencer indagações que o próprio Papa Francisco apresenta ao falar do processo sinodal, 

e que também apareceram no processo de escuta: “Nós, comunidade cristã, encarnamos o estilo 

de Deus, que caminha na história e partilha as vicissitudes da humanidade? Estamos prontos 

para a aventura do caminho ou, temerosos face ao desconhecido, preferimos refugiar-nos nas 

desculpas de que ‘não adianta’ ou ‘sempre se fez assim’?” 

 

5) Celebração 

O Povo de Deus é unânime em notar o que pode ser um remédio para tudo o que afasta: 

uma vivência autenticamente cristã e, nesse processo, conseguir celebrar mais e melhor, dizem 

os respondentes. O clero é apontado como o alicerce para esse processo de união sinodal. Não 

basta apenas ver, julgar e agir, conforme o momento. É preciso ainda celebrar, dizem. 

Considera-se fundamental, e é algo que aparece na maioria absoluta das respostas, a 

percepção de que a celebração comunitária da Eucaristia é o momento mais importante da 

caminhada cristã. E a participação ativa dos fiéis na liturgia só se dará a partir de uma 

consciência bem formada do que se está celebrando. Tais realidades já vêm sendo abordadas 

em alguns locais, mas existe (e se cobra) a necessidade de um aprofundamento bíblico e 

litúrgico. Aqui sugere-se ainda a necessidade de ver a Eucaristia como ápice de qualquer 

trabalho que seja feito por qualquer representante da Igreja. Só se terá uma Igreja capaz de se 
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pôr a serviço, dizem, caso ela esteja imbuída, alimentada do Santíssimo Sacramento. A 

Eucaristia é o Alfa e o Ômega de qualquer ação pastoral. 

E para que se cresça na celebração, não só como memorial ou sacrifício, mas como festa, 

sugere-se avançar em momentos sinodais de catequese permanente. A formação na 

Palavra, pré ou pós-celebração, é um dos caminhos possíveis. 

 

6) Compartilhar a responsabilidade para nossa missão comum 

A missão de todo batizado é evangelizar, conforme uma consciência observada 

na maioria dos questionários: tornar-se discípulo missionário de uma Igreja em saída. 

No entanto, quanto mais distante é o próximo da situação imediata de cada agente, mais 

difícil é criar vínculos e compartilhar. Notadamente os declarantes dizem faltar 

movimentos de diálogo e acolhida mais específicos para os marginalizados, entre os 

quais se citam as vítimas de violência, das drogas e da exclusão social. Observa-se que 

o encontro com essas pessoas acaba sendo terceirizado a ONGs ou intermediado por 

grupos específicos, o que dificulta o entendimento de que essas pessoas também são 

campos para trabalhos salvíficos e sacramentais. Para alguns, essa responsabilidade 

precisa ir além dos espaços já consolidados da Igreja. É preciso crescer na 

evangelização, de condomínios até favelas, dizem outros. Trata-se de um processo para 

formar em todas as dimensões, do urbano ao rural, do presencial ao virtual, mostrando 

a necessidade de ir por todas as estradas para levar Cristo onde houver pessoas. 

Aqui surge ainda uma noção de missionaridade que vai não só pelo além muros, 

mas intramuros, como dizem os participantes do processo sinodal. É preciso melhorar o 

acolhimento e o estabelecimento de vínculos com as pessoas que conosco dividem o 

Pão, com carinho, respeito e amor com aqueles que conosco estão nos bancos e na fila 

da comunhão, e com os próximos mais próximos, a família. Só assim, dizem muitos, 

curando famílias próximas, se encontrarão caminhos para curar as famílias distantes. O 

trabalho pastoral não deve se limitar aos mais necessitados ou aos que aceitam com 

passividade, conforme resumem algumas contribuições. 

 

7) Diálogo na Igreja e na Sociedade 

Os respondentes dizem que não caberia aqui impor, mas retomar o caminho do 

Evangelho como ponto de construção social e sobre ele dialogar em todos os areópagos 

(locais) que surgirem. Sugere-se um trabalho puro, objetivo e claro com aqueles que na 

sociedade têm poder de influência e autoridade, a exemplo do que foi feito na Igreja 

primitiva. 

Ressurgiu também a questão do contratestemunho. Um grande número de 

pessoas alega se deparar na Igreja com pessoas hipócritas, que pregam o que não fazem, 

e por isso se afastam. Há aqui duas reflexões a considerar. A primeira: que o estar em 

Cristo exige cada vez maior responsabilidade com ele e com a Igreja e, por isso, a 

formação e a convicção sobre os valores católicos é uma necessidade para muitos. Para 

outros, porém, é preciso alertar que a Igreja é um espaço de conversão para o pecador, 

um espaço como um hospital, cheio de pessoas doentes, necessitadas de cura. 

Admite-se que é preciso em sociedade assumir caminhos de diálogo que levam 

a projetos comuns e a percorrer juntos caminhos que contribuam para a construção de 

uma cultura do cuidado, algo que se vê como cada vez mais necessário em uma 

sociedade em que as pessoas se tornaram descartáveis. É preciso construir uma Igreja 

de todos para todos, dizem, para que ninguém continue a caminhar sozinho. Nesse 

caminho, também é fundamental fugir de ideologias que não dialogam com o Cristo 
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como centro de todo o trabalho, e escapar de extremismos, fofocas e acepção de pessoas e 

grupos. 

 

8) Ecumenismo 

Existem poucas experiências ecumênicas e, quando ocorrem, são fruto de esforços 

muitas vezes isolados. Não faltam, porém, exemplos inspiradores. A Legião de Maria, que vai 

às ruas e nela encontra irmãos de outras designações religiosas, relata episódios de mútuo 

encorajamento no levar Cristo às casas. Não há dificuldade de diálogo, e há alguns integrantes 

de outras religiões que chegam a vir rezar o rosário com as legionárias.  

 

9) Autoridade e Participação 

A hierarquia ainda é a principal norma quando se fala de autoridade e participação, 

conforme mostram as respostas.  Nas igrejas locais e nas pastorais, ainda é principalmente o 

pároco quem identifica os objetivos a prosseguir, a forma de os alcançar e os passos a dar. Cabe 

a ele, na maior parte dos casos, o exercício da autoridade, de orientar avaliações e propostas. É 

preciso buscar formas, dizem os questionários, para trazer pautas gerais em meio ao Povo de 

Deus, se abrir mais à ação, permitir a ação do Espírito, para viver a missão em comunhão e 

diálogo, em busca da verdade e cumplicidade com Deus e sua Palavra. Viver uma sinodalidade 

como “koinonia”, ou seja, como a Igreja Primitiva, que punha tudo em comum, incluindo 

problemas do cotidiano – embora muitos tenham dificuldade em dar aqui exemplos práticos de 

pautas. 

Já no tocante à participação, observam-se diversas queixas. Há a consciência de que 

participar significa tomar parte, possuir parte de algo. Ainda falta em muitos, alegam, a 

consciência da importância de cada um no processo de evangelização, na catequese permanente 

e, no limiar, da obra de Salvação iniciada na Cruz. O que dificulta é a vida social, o trabalho 

excessivo, a falta de comprometimento com qualquer pessoa (algo que vem em crescimento na 

sociedade, na relativização e na fragilização de vínculos e trabalhos). Outros, conforme várias 

queixas, assumiriam seus compromissos ou tarefas na Igreja para serem vistos (e por isso 

buscam “lugares altos” ou de pompa), ouvidos ou elogiados. É fundamental conhecer a fé que 

se prega e viver a fé que se crê, diz esta escuta sinodal, evitando a todo o custo o “se colocar à 

frente do Cristo”, no que quer que seja. 

No entanto, lembrando o processo de luzes e sombras que acompanha o cristão e em 

muito dialoga com os textos do Concílio Vaticano II, observa-se um processo de 

responsabilização, de retomada do papel do leigo como batizado e cristão engajado, não só pela 

promoção dos ministérios laicais, com destaque para os elogios à primeira formação diocesana 

para o Ministério do Catequista, assim como pela participação em assembleias locais e setoriais. 

Essas não só auxiliam na construção de planos locais, setoriais e diocesanos de Pastoral, dizem 

os participantes, como também formam aos poucos uma vivência sinodal. 

O grande exercício de participação sinodal a nível local, porém, continua a ser os 

Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs), conforme a maioria dos questionários. Sugere-se que 

ainda precisam crescer na construção de uma pastoral de conjunto, na promoção desses espaços 

como instrumento de transparência e responsabilidade. Mas já são apontados como exemplos 

de convívio fraterno a ser adotado como regra em outras situações diversas na diocese. Este é 

um caminho a propor, dizem, ainda mais em um momento que, por medo ou mesmo por 

acomodação, muitos seguiram outros caminhos que não a Igreja no pós-pandemia e a 

comunidade observa sentir sua falta. 

 

 

10) Discernir e Decidir 
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Observa-se a necessidade de dar razões não só de nossa fé, mas de nossas 

decisões às pessoas de nosso entorno. Ser católico é ser transparente, dizem. Apesar do 

claro avanço já existente nas paróquias com a constituição dos CPPs, são cobrados mais 

mecanismos que indiquem a transparência dos trabalhos, conforme se queixam alguns. 

Para isso, outros consideram a necessidade de se avançar no uso das mídias sociais e 

instrumentos de comunicação diversos. Informar é evangelizar, admitem, sugerindo o 

uso de blogs de redes. 

É preciso aproximar, não se ausentar dizem os ouvidos. “Um pai não pode cobrar 

a visita de um filho, se ele a vida inteira foi ausente. É preciso que a Igreja busque formas 

de se aproximar do cotidiano de todos e de cada um, e não se ausentar”, resume uma 

contribuição. O interesse em participar, por sua vez, deve ser alentado, mostrando os 

diversos canais de participação já existentes na Igreja. Esses vão desde conselhos até 

consultas (como o Sínodo e a Assembleia Eclesial) e perpassam a criação de círculos 

bíblicos e de trabalho em diversos movimentos, associações e pastorais. Os caminhos já 

existem, resta vivificá-los, dizem, saindo muitas vezes de escolhas hierarquizadas, que 

alegam comprometer a diversidade de respostas. A acepção de pessoas em determinados 

trabalhos, na visão de alguns, já reflete a falta de acolhida e afugenta e descaracteriza a 

Igreja. E precisaria ser mais combatida. 

 

11) Formando-nos em Sinodalidade 

É possível formar cada vez mais pessoas para uma espiritualidade, um modo de 

vida católico, que em sua essência é sinodal, dizem os ouvidos. Para tanto, é preciso 

lançar redes além de onde são lançadas hoje, como resume um dos ouvidos. Entre as 

contribuições, fala-se da necessidade de um reflorescimento eclesial, de “reconstruir 

fiéis e estruturas a partir da alegria do Evangelho”. “Constitui-se um passo em 

continuidade com a conversão pastoral indicada no Documento de Aparecida.” 

Sugere-se criar um processo contínuo de escuta e formação na pertença ao Povo 

de Deus. No caminhar juntos, os ouvidos falam em tentações: a de pegar atalhos, a de 

realizar o trajeto apressadamente (sem observar a beleza do caminho), a de perder-se no 

caminho (por impaciência, desânimo, egoísmos e tantos outros vícios). Mas sugerem 

ainda assim ir adiante. Para superar isso, dizem, é preciso avançar em novas formas de 

mobilização em todas as ações e para todos os agentes, contemplando o presencial e o 

virtual. É preciso, afirmam os ouvidos, que todos aqueles que busquem a Igreja e seus 

membros ainda se sintam acolhidos, e tenham confiança naqueles que os recebem. A 

metodologia do próprio sínodo é uma pista e inspiração, pois método, ressaltam as 

contribuições, também significa em sua raiz “caminho”.  

Um ponto de atenção é a necessidade de formar conforme a condição de cada 

um. Muitas vezes, optam-se por formações gerais, afirmam os contribuintes, que não 

tocam a fé e o sentimento individual. Sugere-se um linguajar e uma dinâmica próprias 

e geracionais, que mirem por exemplo crianças, jovens e idosos. E indica-se que em 

todas as ações eles tenham voz. 
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CONCLUSÕES 

 

O que o Espírito nos convida a fazer, pela voz ouvida nos questionários? É preciso que 

nossas reuniões em geral e todas as nossas presenças frente ao altar não sejam apenas 

compromissos sociais ou passagens, mas que criem naqueles que participam uma necessidade 

de "ficar", a exemplo da narrativa de Emaús, em Lucas. Literalmente, o verbo "ficar" poderia 

ser traduzido também como "morar": “more conosco”, pedem os discípulos a Jesus. Sugere-se 

que esse Jesus, nosso vizinho em cada sacrário, seja vizinho também no olhar de cada agente, 

de cada ação pastoral. 

Um breve resumo indica que é preciso se pôr novamente, dois milênios depois, no 

caminho da estrada de Emaús. Em Santo Amaro, já há uma visão clara de que o Espírito nos 

convida a encontrar o Cristo (no sacramento dominical) e no outro que conosco caminha 

diuturnamente. Trata-se de criar vínculos, de criar famílias para Deus, de lançar redes para criar 

redes de coração católico. É um processo que se vive nas assembleias locais, nos processos de 

construção diocesana e nos eventos, que remetem ao reconhecimento de Cristo em qualquer 

ação cotidiana da Igreja, como bem indica a narrativa evangélica de Emaús: "Então, os dois 

relataram o que acontecera no caminho, e como O haviam reconhecido ao partir o pão”. 

A metodologia de Jesus em Emaús é o caminho a seguir: ele aproxima-se e “põe-se a 

caminhar com eles”. Como nos lembra o Papa Francisco em sua homilia de lançamento do 

Sínodo sobre a Sinodalidade, o encontro exige que não se fique indiferente ao outro, requer 

“atenção, tempo e disponibilidade para encontrar o outro e deixar-se interpelar pela sua 

inquietação”, sem pressa, sem olhar para o relógio. 

Jesus ouve, faz a escuta sinodal, se torna companheiro de viagem, cria vínculos. O 

Ressuscitado explica as Escrituras e “faz os corações dos discípulos se abrasarem” só pela sua 

companhia. Na nossa mensagem católica, como lembra o Papa Emérito, Joseph 

Ratzinger, deve-se ter fé e razão como indissociáveis na busca da verdade a respeito do mundo. 

E esse trabalho de fé e razão exige de cada integrante do Povo de Deus ser espelho do Cristo 

que se proclama. 

Nesse processo, a construção sinodal já havia inspirado a elaboração do atual Plano de 

Pastoral, que busca criar redes de igrejas, redes de agentes, redes de ação pastoral, casas ao lado 

das casas. Também inspirado nas inquietações de milhares de famílias ouvidas em toda a zona 

sul da cidade de São Paulo é preciso buscar respostas para ir àqueles que estão distantes (em 

suas várias condições) do Cristo; da mesma forma que Ele foi em busca dos discípulos na 

estrada de Emaús. Mesmo que existam poucos recursos, há muito a partilhar com novas 

estruturações. Novas estruturações que são por vezes as antigas retomadas. Seguir o Espírito é 

inspirar-se em Maria, como nas bodas de Caná, em que ela observa o que falta, faz a escuta 

sinodal e vai até Jesus, para depois falar aos servidores: “Façam tudo o que ele vos disser”. 

Como lembra o Documento de Aparecida, em seu número 11, “trata-se de confirmar, 

renovar e revitalizar a novidade do Evangelho arraigada em nossa história, a partir de um 

encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários”. “Isso 

não depende de grandes programas e estruturas, mas de homens e mulheres novos que 

encarnem essa tradição e novidade, como discípulos de Jesus Cristo e missionários de seu reino, 

protagonistas de uma vida nova para uma América Latina que deseja se reconhecer com a luz 

e a força do Espírito.” Em suma, em meio a um mundo em que se vive cada vez mais em ilhas 

de egoísmo, é necessário propor a construção de redes que remontem a famílias e comunidades. 

Muitas vezes o que falta a algumas comunidades paroquiais pode estar sobrando em outras e o 

que sobra às outras pode estar faltando nas primeiras. São as várias moradas de um único Deus 
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e, ao partilhar, nada faltará. Não basta só uma pastoral de conjunto, mas uma Igreja que 

atue em conjunto, como segredo para avançar. 

E como guiar esse processo? Após a escuta sinodal em Santo Amaro, fica claro que a 

Igreja é uma, a unidade se destaca, seus alicerces são claros, como mostram as atuas 

Diretrizes da Ação Evangelizadora no Brasil, nos pilares do pão, da palavra, da caridade 

e da missão. Somos a Casa universal, nascida como legado da Igreja apostólica que vive 

hoje com o Ressuscitado, pelo Ressuscitado e para o Ressuscitado. E é este mesmo 

Cristo que impele a sair dele (tendo como base nossos templos, nossos grupos, nossos 

espaços de louvor e adoração) para buscar o outro, muitas vezes à margem das estradas 

do mundo. 

A escuta do Povo de Deus indicou muitos à margem que precisam da ação de 

muitos samaritanos (a Igreja atual, com seus agentes). E aqui se fala não só dos que 

estão literalmente à margem (social, econômica, religiosa ou politicamente), mas 

também dos que se sentem à margem. O Plano de Pastoral de Santo Amaro observa a 

necessidade de ir especificamente até os jovens, as famílias, os sem terra, teto e trabalho, 

os excluídos, as vítimas, os perdidos, as mulheres, os sem esperança e os sem Deus. 

Trata-se de uma realidade não apenas local, mas universal, como mostra o processo de 

escuta e o documento final da primeira Assembleia Eclesial da América Latina, que 

compilou seus resultados em 2021, mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia 

da covid-19. 

E como ouvi-los? Em uma palavra que resume o espírito samaritano: cuidando. 

O processo já começou e é preciso reunir novos instrumentos (grande parte trazida da 

tecnologia e da necessidade de se fazer presente em um novo espaço de evangelização, 

a internet) e antigos tesouros da Igreja – que foi historicamente a primeira a criar espaços 

para os marginalizados, dar espaços de protagonismo às mulheres e lutar nas diversas 

dimensões por aqueles que não têm quem lute por eles, antes mesmo da existência do 

conceito de organizações não-governamentais (ONGs). De clubes de mães a grupos de 

rua, passando por novenas, vigílias, encontros geracionais (jovens, crianças, 

adolescentes), a Igreja sempre foi uma especialista em ouvir pessoas, uma especialista 

em humanidade. É preciso se manter nessa estrada, apesar dos percalços da caminhada. 

É necessário, por fim, que as Igrejas se tornem polos de encontro da vizinhança, onde 

as pessoas se sintam bem acolhidas para tratar dos problemas cotidianos, a exemplo do 

que historicamente sempre ocorreu. 

Como diz o Papa Francisco, é preciso que os católicos se tornem peritos na arte 

do encontro. Peritos não em organizar eventos ou fazer reflexões teóricas, mas em 

“reservar tempo para encontrar o Senhor e favorecer o encontro”, deixando-se 

“interpelar pelo rosto e a história do outro”. Encontros “sem formalismo, fingimento, 

maquiagem”, com um novo ardor missionário, de uma Igreja em estado permanente de 

missão. Avançar da necessidade de uma pastoral de acolhida, para uma Igreja em que 

todas as ações, serviços, movimentos, associações e pastorais sejam acolhedores. É 

preciso criar redes de encontro e apoio por onde se for, transformando o caminho sinodal 

em caminho de santidade: “Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença 

sem se sentir melhor e mais feliz” (Santa Teresa de Calcutá).  


