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DO QUE SE TRATA TUDO ISSO?

u Em 2019, a Arquidiocese de Curitiba iniciou um caminho: decidimos 
escutar amplamente nosso povo católico e, inclusive, pessoas não 
católicas, tendo como temas principais as orientações do 
Documento de Aparecida a fim de sermos Igreja que está em 
missão e faz discípulos em inspiração catecumenal. 

u Paralelo a este movimento, o Papa Francisco convocou a Igreja 
toda a se colocar em caminho sinodal de 2021 a 2023. 

u Em nossa Arquidiocese, unimos as duas atividades em uma proposta 
de caminhos de escuta e definição de diretrizes. 



DO QUE SE TRATA TUDO ISSO?

u No primeiro semestre de 2022 realizamos o Caminho de Escuta sobre 
sinodalidade. Um relatório foi elaborado e estamos a refletir sobre 
suas conclusões. 

u Chegou agora a hora de iniciarmos mais uma etapa deste caminho: 
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RECORDANDO: TEMPOS E ETAPAS DO 
CAMINHO

TEMPO DE PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA: Já realizado (elaboração do 
projeto, questionários e subsídios: Março a dezembro de 2018.

TEMPO DA ESCUTA: Já realizado (aplicação dos questionários). Primeiro 
semestre de 2019

CAMINHO PAROQUIAL DE ESCUTA SOBRE SINODALIDADE: Já realizado no 
primeiro semestre de 2022. 



RECORDANDO: TEMPOS E ETAPAS DO 
CAMINHO

CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 1: Reflexão sobre o 
resultado dos questionários. Temas: Missionariedade e Inspiração 
Catecumenal. Segundo Semestre 2022

CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 2: Reflexão sobre o 
resultado dos questionários. Temas: Missionariedade e Inspiração 
Catecumenal. Primeiro Semestre 2023

DEFINIÇÕES DE DIRETRIZES: definição de planos concretos de ação, à luz 
das diretrizes: Segundo Semestre 2023



TRÊS GRANDES TEMAS NOS 
ACOMPANHAM NO CAMINHO: 

• Ser Igreja em comunhão: leigos e clero, vida 
religiosa – todos juntos nas decisõesSinodalidade

• Ser Igreja em saída: que o estado permanente 
de missão nos impulsioneMissionariedade

• Ser Igreja mistagógica: que forma discípulos em 
um itinerário rumo à semelhança com Jesus 

Inspiração 
Catecumenal



CONCENTREMO-NOS 
AGORA NA SEGUNDA 
FASE DO CAMINHO EM 
NOSSA ARQUIDIOCESE: 

CAMINHO DAS 
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Neste segundo semestre de 2022 refletiremos 
sobre a Inspiração Catecumenal e também 
sobre Missionariedade. 

As comunidade deverão ler e responder às 
questões que se encontram nas páginas 21 
a 34 do subsídio (Caminho Paroquial de 
Escuta sobre Sinodalidade)

São ao todo 15 questões.  



TEMAS DAS QUESTÕES
“Sereis minhas testemunhas”

(At 1,8) 

Com este mandato, o Senhor Jesus Cristo 
ordenou a sua Igreja que não permanecesse 

parada olhando para a sua gloriosa ascensão, 
mas se colocasse em marcha 

(missionariedade) para fazer discípulos todos os 
povos e nações(inspiração catecumenal). Nós 

somos os herdeiros deste mandato!  



TEMAS DAS QUESTÕES
Inspiração Catecumenal e Missionariedade

A Igreja nos convida a inspirar nossa ação pastoral no processo do 
catecumenato antigo. A iniciação à vida cristã é o caminho 

gradual, contínuo e permanente que introduz a pessoa na vida de 
Jesus Cristo. A inspiração catecumenal é o elemento inspirador de 
todo processo iniciático, evangelizador e missionário da Igreja. Ela 
está no germe de nosso jeito de ser cristão. Usamos símbolos para 

evangelizar, oramos, pensamos em etapas, acompanhamos 
processos. Este é o nosso jeito de ser, e que precisa ser 

compreendido e resgatado da antiguidade. 
(Subsídio para o Caminho, pg 19)



TEMAS DAS QUESTÕES
Inspiração Catecumenal e Missionariedade

“Basicamente, a conversão pastoral da paróquia consiste em 
ampliar a formação de pequenas comunidades de discípulos 

convertidos pela Palavra de Deus e conscientes da urgência de 
viver em estado permanente de missão. Isso implica em revisar a 

atuação dos ministros ordenados, consagrados e leigos, 
superando a acomodação e o desânimo. O discípulo de Jesus 

Cristo percebe que a urgência da missão supõe desinstalar-se e ir 
ao encontro dos irmãos.”
(Doc 100 da CNBB, n. 8)
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TEMAS DAS QUESTÕES
Inspiração Catecumenal e Missionariedade

Na V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e 
Caribenho, em Aparecida, nossos bispos convocaram a Igreja a 
uma “firme decisão missionária [que] deve impregnar todas as 

estruturas eclesiais e todos os planos pastorais de dioceses, 
paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer 
instituição da Igreja. Nenhuma comunidade deve se isentar de 

entrar decididamente, com todas suas forças, nos processos 
constantes de renovação missionária e de abandonar as 

ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé.” 
(Doc de Aparecida, 365)
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CRONOGRAMA DO CAMINHO DAS
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u CAMINHO DAS PARÓQUIAS (até 31 de outubro de 2022): O 
representante do CPP e o Pároco organizam encontros de 
escuta e discernimento seguindo as perguntas que estão nas 
páginas 21 a 34 do subsídio. Ao final do processo, preencher o 
formulário oferecido pelo Centro de Pastoral e enviar: 

uÀ coordenação de Setor, que irá compilar os resultados para 
apresentar no encontro nas Regiões Episcopais

uEnviar também ao Centro de Pastoral para registro e arquivo: 
centropastoral@mitradecuritiba.org.br

mailto:centropastoral@mitradecuritiba.org.br


CRONOGRAMA DO CAMINHO DAS 
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u Encontro dos Setores Pastorais (1 a 15 de Novembro de 2022): Os 
coordenadores de Setor com suas respectivas equipes (alguns clérigos e 
leigos) compilam e redigem o relatório setorial. Enviar para o coordenador 
da Região Episcopal. 

u Encontro das Regiões Episcopais (15 a 30 de Novembro de 2022): Encontros 
para discernimento sobre as respostas do Caminho organizados pelos 
coordenadores da Região (de preferência, membros do clero e leigos).  
Enviar para a Secretaria de Pastoral pelo e-mail: 
centropastoral@mitradecuritiba.org.br

u Encontro diocesano (Primeira semana de Dezembro de 2022): A equipe 
arquidiocesana elabora o relatório final. 

mailto:centropastoral@mitradecuritiba.org.br


COMO ORGANIZAR AS REUNIÕES? 

u As comunidades e grupos que responderem às questões, precisam 
fazê-lo em espírito de oração e sincero desejo de ajudar a Igreja em 
sua escuta sinodal. 

u O clero também participa do processo de escuta! 

u NENHUMA das questões deve ser respondida sem que se leia a 
respectiva explicação da mesma no Subsídio Para o Caminho (pg 21 
a 34), apresentado pela Arquidiocese de Curitiba, que tem por 
finalidade ajudar na condução deste processo pastoral. 



COMO ORGANIZAR AS REUNIÕES? 

u Precisamos escutar as lideranças da comunidade. Contudo, a Santa Sé 
pede que se busque envolver pessoas que normalmente não são 
ouvidas em nossos conselhos. Pessoas que podem fazer parte dos 
grupos:
u Membros do Clero e religiosas(os) 
u Lideranças leigas de Pastorais
u Fiéis que somente frequentam as missas, mas não participam de nenhuma 

pastoral/movimento 
u Idosos, adolescentes e Jovens
u Pessoas assistidas pela Pastoral Social da Comunidade 
u Católicos não praticantes



COMO ORGANIZAR AS REUNIÕES? 

u São muitas e complexas as questões. Não será produtivo responde-
las em grupos muito grandes e em um único dia. Sugerimos aos 
responsáveis paroquiais organizar “caminhos de escuta”, dividindo 
as questões e distribuindo-as em grupos menores de fiéis, que, ao 
longo de um tempo determinado poderão fazer um ou mais 
encontros de debates e produzir seus próprios relatórios. 

u Ao final do processo, em uma Reunião Paroquial de todos os que 
estiverem participando, as respostas são lidas, podem ser sugeridas 
pequenas emendas e, depois de aprovadas, devem ser escritas no 
arquivo próprio para o relatório. 



COMO ORGANIZAR AS REUNIÕES? 

u Para que o a Assembleia surta efeito, todos os participantes 
precisam compreender bem cada questão e sentir-se escutados. 
u Perguntar se as palavras foram compreendidas e se o grupo entende qual 

resposta a Igreja precisa. Só prosseguir se houver plena compreensão de 
todos.

u Evitar que se dê uma resposta diferente do que objetiva a pergunta. 
u Dar voz a cada um dos participantes. 



COMO ORGANIZAR AS REUNIÕES? 

uHavendo divergência de ideias, será preciso:
uRealizar o discernimento de qual resposta irá realmente ajudar a Igreja 

a dar passos rumo à melhor sinodalidade – e nem sempre será a 
resposta mais agradável. 

uSe houver duas propostas divergentes, pode-se fazer votação entre as 
ideias. 

uContudo, se não houver consenso, que se escreva no relatório final (de 
forma breve) as duas (ou mais) opiniões divergentes. 



Atitudes do participante (Vademecum para 
o Sínodo dos Bispos, p. 14 – 17)

u Ser sinodal requer tempo para a 
partilha

u A humildade de escutar deve 
corresponder à coragem de falar

u Dialogar para chegar à novidade
u Abertura à conversão e à 

mudança
u Ser capazes de auxiliar no 

discernimento espiritual das 
questões

u Ser sinais de uma Igreja que escuta 
e caminha

u Deixar para trás preconceitos e 
estereótipos

u Vencer o flagelo do clericalismo
u Curar o vírus da autossuficiência
u Derrotar as ideologias
u Dar origem à esperança



Atitudes do participante (Vademecum para 
o Sínodo dos Bispos, p. 14 – 17)

u Ser capazes de “gastar 
tempo com o futuro”:
u Uma perspectiva inovadora
u Ser inclusivo: ouvir todos e cada um
u Ter a mente aberta
u Uma compreensão de “caminhar 

juntos”
u Compreender o conceito de uma 

Igreja corresponsável
u Aproximação através do diálogo 

ecumênico e inter-religioso

Evitar todas as 
armadilhas e 
tentações de 
manipulações



COMO FAZER O RELATÓRIO 
PAROQUIAL? 

u A arquidiocese disponibiliza um formulário para que os redatores 
finais redijam as respostas da Comunidade Paroquial. Deve-se 
usar apenas este documento para preenchimento! Se a paróquia 
não tiver acesso a ele, entrar em contato com o Centro de 
Pastoral na Cúria Metropolitana para que seja enviado. 

u Por motivos práticos, cada resposta precisará ser sucinta. 
Limitamos a 1.300 caracteres com espaço (cerca de 15 linhas em 
Arial 11, margens moderadas). 



DOCUMENTOS PARA AS REUNIÕES

u SUBSÍDIO PARA O CAMINHO – Todos 
devem ter acesso a ele, seja projetado, 
impresso ou eletronicamente. A Loja da 
Arquidiocese tem a disposição por 

u DOCUMENTO PARA RELATÓRIO 
PAROQUIAL – Os coordenadores de CPP, 
párocos e relatores finais devem utilizá-lo 
para orientação. 



u Equipe Arquidiocesana 
de reflexão do Sínodo: 
Leigas, leigos, diáconos, 
padres e religiosos

u Pe. Alexsander Cordeiro 
Lopes – Ação 
Evangelizadora

u Pe. Valdir Borges – Ação 
Evangelizadora

u Diácono Sidney Lemes –
Ação Evangelizadora

Curitiba, 11 de agosto de 
2022


