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Prot. N. 795/2021/c E Civitate Vaticana, die 28 October 2021 

 

 

 
Aos Bispos responsáveis pelo ecumenismo  

nas Conferências Episcopais e nos Sínodos 

 

Eminência,  

Excelência, 

 

Como sabe, a 9 de outubro de 2021 a Igreja Católica inaugurou um processo sinodal sem 

precedentes intitulado "Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação, Missão". Este processo, que teve 

início nas dioceses a 17 de outubro, será concluído em outubro de 2023 com a Assembleia-Geral do Sínodo 

dos Bispos. Com a presente, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos (PCPUC) e a 

Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos (SGSV) têm o prazer de oferecer algumas sugestões práticas para 

garantir a dimensão ecuménica do caminho sinodal, que se encontra na sua primeira fase nas igrejas locais. 

 

“O diálogo entre cristãos das diversas confissões, unidos por um único batismo, ocupa um lugar 

especial na viagem sinodal” (Vademecum sinodal 5.3.7). Tanto a sinodalidade como o ecumenismo, na 

realidade, são processos de caminhar juntos. Em primeiro lugar, se "uma Igreja sinodal é uma Igreja de 

escuta" (Papa Francisco, 17 de outubro de 2015), tal escuta deveria dizer respeito à totalidade dos que têm 

o privilégio de ter o nome de cristãos, uma vez que todos os batizados participam de alguma forma no 

sensus fidei (cf. Comissão Teológica Internacional, "O Sensus Fidei na vida da Igreja", 56). Em segundo 

lugar, uma vez que o ecumenismo pode ser entendido como uma "troca de dons", um dos dons que os 

católicos podem receber de outros cristãos é precisamente a experiência e a compreensão da sinodalidade 

(cf. Evangelii Gaudium 246). Em terceiro lugar, a organização sinodal da Igreja Católica tem a todos os 

níveis implicações ecuménicas significativas, uma vez que a torna um parceiro de diálogo mais credível. 

Finalmente, o próprio processo sinodal é uma oportunidade para fomentar ainda mais as relações 

ecuménicas a todos os níveis da Igreja, uma vez que a participação dos delegados ecuménicos se tornou 

prática habitual, não só no Sínodo dos Bispos, mas também nos sínodos diocesanos. 

 

Nos pontos seguintes, a PCPUC e a SGSV desejam avançar com algumas propostas que devem ser 

adaptadas ao contexto local para que a dimensão ecuménica do processo sinodal possa ser realizada nas 

dioceses e nas Conferências Episcopais/Sínodos (outubro 2021 - abril de 2022). 

 

 

Igrejas locais: outubro-novembro 2021 

Sugere-se que o Bispo responsável pelo ecumenismo da Conferência Episcopal/Sínodo escreva a 

todos os Bispos, convidando-os a considerar as seguintes propostas: 

1. O Bispo diocesano, assistido pela pessoa de contacto diocesana (equipa) para a consulta 

sinodal e pelo responsável ecuménico diocesano, depois de ter identificado as principais 

comunidades cristãs presentes no território, poderiam enviar uma carta aos seus responsáveis 

(ou, melhor, visitá-los pessoalmente) para:  



• informá-los sobre o processo sinodal, enviando/entregando o Documento Preparatório 

e o Vademecum (cf. https://www.synod.va); 

• convidá-los a designar delegados que participem nas reuniões pré-sinodais diocesanas 

e tomem da palavra durante a assembleia sinodal diocesana; 

• encorajá-los a enviar reflexões escritas sobre o questionário incluído no Documento 

Preparatório (por exemplo, organizando sessões de escuta, tal como descrito no 

Vademecum).  

2. Sempre que possível, na contribuição diocesana poderia ser inserida uma síntese das respostas 

dos responsáveis cristãos e dos delegados ecuménicos.  

3. A pessoa de contacto diocesana (ou a equipa responsável) para o processo sinodal poderia ser 

encorajada a colaborar estreitamente com o oficial ecuménico diocesano (se o bispo forma uma equipa 

sinodal, o oficial ecuménico deve ser um dos membros). 

 

Conferências Episcopais/Sínodos: até abril de 2022 

 

Sugere-se que o Bispo responsável pelo ecumenismo da Conferência Episcopal/do Sínodo (ou o 

seu delegado): 

1. faça parte da equipa da Conferência Episcopal/do Sínodo encarregada do processo sinodal;  

2. envie uma carta aos representantes das outras comunidades cristãs e dos Conselhos nacionais 

das Igrejas convidando-os a participar na assembleia da Conferência Episcopal/do Sínodo 

dedicada ao processo sinodal e a apresentar as suas observações tendo em vista a preparação da 

síntese da Conferência Episcopal/do Sínodo. 

O Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos e o Secretário-Geral do Sínodo dos 

Bispos expressam a sua gratidão pelo empenho e colaboração da vossa Conferência Episcopal/Sínodo em 

assegurar que a dimensão ecuménica do processo sinodal promova tanto a sinodalidade como a todos os 

níveis a unidade cristã, "para que o mundo acredite" (Jo 17,21). 

 

Com sinceros cumprimentos, 

  

Mario Cardeal Grech Kurt Cardeal Koch 
Secretário-Geral Presidente 

https://www.synod.va/

