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POR UMA IGREJA SINODAL: 

COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO 

 

Em sintonia com toda a Igreja Católica, enquanto Comunidade 

Paroquial, começaremos também a nos preparar para o Sínodo dos 

Bispos (2021-2023) aproveitando a Festa do Padroeiro São 

Domingos Sávio para conhecer inicialmente o seu significado e 
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propósito. O que é “Sínodo”? A resposta para essa pergunta parte do 

significado etimológico e teológico da palavra:  

  

1. “O termo ‘sínodo’ deriva do grego ‘sýnodos’, que significa 

‘reunião’. O termo é composto pelo prefixo ‘syn’ (junto 

com/junto de/junto a) e pelo substantivo ‘hodós’ (caminho). 

O verbo grego synodéo significa ‘fazer um caminho com 

alguém’” (Pe. Fábio Siqueira, VaticanNews); 

 

2. “O ‘Sínodo dos Bispos’ costuma ser um evento convocado pelo 

Papa para se discutir e apresentar orientações que indiquem 

quais rumos a Igreja deve seguir em determinado assunto” 

(CNBB, Sínodo 2023). Todavia, o ‘Sínodo 2021-2023’ não 

pretende ser um evento ou produzir um documento: pretende 

ser uma oportunidade, um processo para que todos nós 

aprendamos juntos que “Ser Igreja” é caminhar juntos, viver 

em Sinodalidade.  

  

A Festa do Padroeiro é um momento propício para assumir e 

aprofundar o tema do Sínodo 2021-2013, o qual: “POR UMA 

IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E 

MISSÃO". 

  

01 DE MAIO (DOMINGO)  

 

COMUNHÃO: Pela sua graciosa vontade, Deus reúne-nos como 

povos diversos de uma só fé, através da aliança que oferece ao seu 

povo. A comunhão que partilhamos encontra as suas raízes mais 

profundas no amor e na unidade da Trindade. É Cristo que nos 

reconcilia com o Pai e nos une uns aos outros no Espírito Santo. 

Juntos, somos inspirados pela escuta da Palavra de Deus, através da 

Tradição viva da Igreja, e com base no sensus fidei que partilhamos. 



Todos temos um papel a desempenhar no discernimento e na 

vivência do chamamento que Deus faz ao seu povo. 

 

• 19h – Santa Missa: Pe. Vadson Monteiro Carvalho. 

  

02 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA)  

 

PARTICIPAÇÃO: Um chamamento ao envolvimento de todos os 

que pertencem ao Povo de Deus – leigos, consagrados e ministros 

ordenados – para se empenharem no exercício de uma escuta 

profunda e respeitosa uns dos outros. Esta escuta cria espaço para 

ouvirmos juntos o Espírito Santo e guia as nossas aspirações para a 

Igreja do Terceiro Milênio. “A participação fundamenta-se no fato de 

que todos os fiéis estarem capacitados e serem chamados a colocar 

ao serviço uns dos outros os dons que cada um recebeu do Espírito 

Santo. Na Igreja sinodal, toda a comunidade, na livre e rica 

diversidade dos seus membros, é convocada para rezar, escutar, 

analisar, dialogar, discernir e aconselhar na hora de tomar as 

decisões pastorais mais de acordo com a vontade de Deus” . É 

preciso esforçar-se genuinamente por assegurar a inclusão das 

pessoas marginalizadas ou que se sentem excluídas. 

 

• 19h – Santa Missa: Pe. Christiano Silvestre de Jesus. 

  

03 DE MAIO (TERÇA-FEIRA) 

 

MISSÃO: A Igreja existe para evangelizar. Nunca podemos estar 

centrados em nós mesmos. A nossa missão é testemunhar o amor de 

Deus no meio de toda a família humana. Este Processo Sinodal tem 

uma dimensão profundamente missionária. Destina-se a deixar que 

a sinodalidade na vida e na missão da Igreja testemunhe melhor o 



Evangelho, especialmente com aqueles que vivem nas periferias 

espirituais, sociais, econômicas, políticas, geográficas e existenciais 

do nosso mundo. Deste modo, a sinodalidade é um caminho pelo 

qual a Igreja pode cumprir mais frutuosamente a sua missão de 

evangelização no mundo, como fermento ao serviço da vinda do 

Reino de Deus.  

 

• 19h – Santa Missa: Pe. Jefferson Santos Pinheiro. 

  

04 DE MAIO (QUARTA-FEIRA) 

 

DIA DA FESTA DO PADROEIRO – SÃO DOMINGOS SÁVIO 

 

• 5h30 –Ofício de Nossa Senhora. 

• 06h – Alvorada (Fogos). 

• 18h – Terço Mariano 

• 19h – Missa Festiva: Dom Frei João José da Costa, OCarm -  

Arcebispo Metropolitano de Aracaju. 

• Bênção para o Grupo de Oração de Padre Pio de Pietrelcina.   

• Procissão pelas Ruas da Paróquia. 

 

DEUS TE ABENÇOE! 


