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SECRETARIA-GERAL ad hoc 
PARA O SÍNODO NA DIOCESE DE VIANA 

 

CALENDÁRIO DAS ACTIVIDADES  

E Assembleias Sinodais na Diocese de Viana 
SINODALIDADE é caminhar juntos 

 

“Ter ouvidos, escutar, é o primeiro compromisso. Trata-se de ouvir a voz de 

Deus, perceber a sua presença”. Este é o primeiro compromisso de um processo 

sinodal pensado “como dinamismo de escuta recíproca, conduzido em todos os níveis 

da Igreja, envolvendo todo o povo de Deus", na escuta do Espírito Santo. Colocar-se em 

escuta, o que significa SINODALIDADE, isto é," caminhar juntos”.  

 

O tema da SINODALIDADE não é o capítulo de um tratado de eclesiologia, 

muito menos uma moda, um slogan ou o novo termo a ser usado ou instrumentalizado 

nos nossos encontros. A SINODALIDADE expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o 

seu estilo, a sua missão. E por isso falamos de Igreja sinodal, evitando, no entanto, 

considerar que seja um título entre outros, um modo de pensá-la que prevê alternativas. 

 

Neste processo sinodal e sublinhamos aqui a importância da fase diocesana 

“porque realiza a escuta da totalidade dos baptizados, sujeito do infalível sensus fidei 

infalível in credendo”. “São muitas as resistências à superar a imagem de uma Igreja 

rigidamente distinta entre dirigentes e subordinados”, enquanto “caminhar juntos 

descobre a horizontalidade e não a verticalidade como linha”. O sensus fidei, confere a 

todos “a dignidade da função profética de Jesus Cristo, para poder discernir quais são os 

caminhos do Evangelho no presente”. Existem duas dimensões que contribuem para 

esse talento: uma pessoal e outra comunitária. Não há sensum fidei, se não há o sentir 

com a Igreja. 

Vamos caminhar juntos, por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e 

Missão: 

 

 

CAMINHAR JUNTOS: 

 

❖ SÁBADO, 16 de Outubro, encontro diocesano de Reflexão Sinodal.  

Tema: Por Uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão,  

Local: Catedral de Viana, pelas 09h00.  

Participantes: Sacerdotes, Religiosos/as e todos os ANIMADORES E 

SECRETÁRIOS DOS Núcleos Sinodais. 

 

❖ DOMINGO, 17 de Outubro, Eucaristia Pontifical de Abertura do Sínodo na 

Diocese de Viana, com ordenações Sacerdotais. 

HORA: 09H00 – Catedral de Viana 
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Participantes: Sacerdotes, Religiosos/as e todos os Núcleos/Equipas Sinodais, 

Conselhos Pastorais Paroquiais e Coordenações Diocesanas dos Secretariados, 

Movimentos, Grupos e Associações Laicais. 

Actos Anexos: 
▪ Mensagem do Bispo da Diocese. 

▪ Apresentação do Regulamento e do Calendário das Actividades do Sinodais. 

▪ Entrega dos Símbolos do Sínodo aos Representantes dos Núcleos Sinodais 

(Coordenador, Animadores e Secretários das paróquias, Centros Pastorais 

Autónomos, Secretariados, Associações, Movimentos e Grupos Diocesanos). 

▪ Oração pelo Sínodo. 

 

❖ DOMINGO, 24 de Outubro, Abertura do Sínodo nas Paróquias e Centros 

Pastorais Autónomos. 

 

❖ 20/23.JANEIRO.2022, Encerramento do Sínodo nos Movimentos e 

Secretariados.  

 

❖ 24.JANEIRO.2022, Entrega das sínteses dos Movimentos e Secretariados à 

Secretaria Diocesana do Sínodo. 

 

❖ 29/30.JANEIRO.2022, Encerramento do Sínodo nas Paróquias.  

 

❖ 31.JANEIRO.2022, Entrega das Sínteses dos trabalhos paroquiais à Secretaria 

Diocesana do Sínodo. 

 

❖ 01.FEVEREIRO.2022. Início da fase diocesana do Sínodo – Assembleias. 

 

❖ 22.FEVEREIRO.2022, Fim das Conclusões dos Trabalhos produzidos pela 

Secretaria. 

 

❖ 27.FEVEREIRO.2022. Encerramento do Sínodo na Diocese-  

 

 

❖ A DIOCESE E A ANIMAÇÃO DA SINODALIDADE: PARTICIPAÇÃO 

COMUNHÃO E MISSÃO 

a) Companheiros da nossa Viagem:  

✓ VADAMECUM, para o Sínodo sobre a Sinodalidade. Manual 

Oficial de Auscultação e Discernimento nas Igrejas Locais:  

Primeira Fase [Outubro 2021 - Abril 2022] nas Dioceses e 

Conferências Episcopais Antes da Assembleia dos Bispos em 

Sínodo, em Outubro de 2023. 

✓ Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão. 

DOCUMENTO PREPARATÓRIO: PARA O SÍNODO SOBRE 

A SINODALIDADE 

✓ REGULAMENTO para a Consulta Sinodal na Diocese de Viana 
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b) Folheto Mensal para as crianças na catequese sobre a Sinodalidade. 

c) Pagela com a oração do Sínodo, a ser rezada em todas as celebrações e 

encontros de grupos. 

d) Concurso para criação de Músicas com o tema do Sínodo e depois um 

concerto sinodal, tarefa dos grupos litúrgicos e músicos da Diocese. 

e) Criação de Encenações/Teatros com o tema do Sínodo para depois ser 

apresentado num encontro com toda a juventude da Diocese. Tarefa a 

cargo do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. 

f) Lonas com logomarca do Sínodo em todas as paróquias e centros 

pastorais. 

g) Camisolas brancas e chapéus brancos com logomarca a ser usado nas 

celebrações sinodais. 

h) Peregrinação São José de Calumbo ou Santuário da Muxima com os 

movimentos Diocesanos. 

i) Programa na Rádio Maria, para escutar os que não podem se fazer 

presentes. 

j) Notas Informativas Diocesanas com testemunhos da Caminhada da 

Sinodalidade na Diocese, Paróquias, Centros ou Grupos e Movimentos. 

 

14 DE OUTUBRO DE 2021 

Pe. Manuel Domingos Nunes Pestana,  

Coordenador e Responsável Diocesano da Consulta Sinodal 

 

 

  

ANEXO 
A DINÂMICA SINODAL EM ANGOLA - CEAST  

TERÁ EM CONTA O SEGUINTE CALENDÁRIO 

  

 até 31/01/2022:  paróquias, centros, comissões…  

 implementam localmente as dinâmicas sinodais e enviam as 

suas respectivas sínteses à sua diocese, através do Coordenador 

Diocesano do Sínodo; 

  

 até 01/03/2022: dioceses implementam as dinâmicas sinodais e enviam, através 

do Coordenador Diocesano do Sínodo, as respectivas sínteses à 

Equipa Sinodal Nacional (Secretaria Geral ad hoc da CEAST 

para o Sínodo); 

  

 até 14/03/2022: Equipa Sinodal Nacional prepara a síntese a ser enviada à 

CEAST; 

  

 24-27/03/2022: Reunião Sinodal Nacional da CEAST 

  

Este calendário foi aprovado 

na Assembleia Geral da CEAST, a 06/10/2021 


