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APRESENTAÇÃO

Com satisfação, apresento o subsídio orientador do 2º ano do caminho 
sinodal, a ser percorrido em 2019 pela arquidiocese de São Paulo. O 1º 
ano do sínodo, em 2018, dedicado às paróquias, com suas comunidades 
e organizações eclesiais e pastorais, consistiu, sobretudo, num esforço 
intenso de “ver e ouvir”: ver a realidade da nossa Igreja nas suas orga-
nizações e expressões mais concretas, que são as comunidades e orga-
nizações de pessoas, congregadas pela fé e voltadas para o testemunho 
do Evangelho e a missão da Igreja na cidade de São Paulo.

Nesse processo de “ver e ouvir”, foram realizadas as reuniões mensais 
dos grupos sinodais nas paróquias, onde muitas pessoas puderam dar 
as suas contribuições para conhecer melhor a situação de nossa Igreja, 
nas suas bases. Foi feita a pesquisa de campo para conhecer melhor a 
situação religiosa e pastoral do nosso povo e do trabalho evangelizador 
da Igreja. E foi realizado o levantamento paroquial, onde os párocos 
puderam relatar, em base a dados objetivos, como está o caminhar das 
paróquias. Finalmente, tudo isso confl uiu para as assembleias paro-
quiais, que produziram um grande volume de informações, refl exões e 
indicações para o trabalho do sínodo arquidiocesano.

No segundo ano do sínodo, todo esse trabalho já realizado será a base e 
a “matéria prima” para as assembleias sinodais nas Regiões Episcopais 
e Vicariatos ambientais. Neste subsídio, encontram-se as orientações 
para os encaminhamentos prévios a serem feitos pelas Coordenações 
Regionais do Sínodo, em vista das 4 sessões das assembleias sinodais 
em cada Região Episcopal.

1. Regulamento do 2º ano do sínodo, em 2019. O Regulamento foi 
criteriosamente elaborado pela Comissão de Coordenação Geral do 
1º sínodo arquidiocesano e promulgado em 08 de dezembro de 2018. 
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Seguir bem o Regulamento é muito importante, pois nele estão as in-
dicações indispensáveis para que o processo do sínodo aconteça “em 
comunhão” e de maneira harmônica e coerente em todas as Regiões 
da Arquidiocese. Todo o caminhar do sínodo nos dois primeiros anos 
confluirá para o 3º ano do sínodo, em 2020, que consistirá na assembleia 
arquidiocesana e, finalmente, produzirá as indicações e diretrizes, que 
deverão ser assumidas por toda a Arquidiocese de São Paulo.

2. Roteiros para as assembleias sinodais das Regiões Episcopais e 
Vicariatos ambientais. Estes roteiros foram elaborados para que as 4 
sessões das assembleias sinodais nas Regiões possam seguir, passo a 
passo, o mesmo esquema e método. O sínodo é uma “celebração” da 
Igreja e, por isso, os subsídios para as assembleias têm o formato de ce-
lebrações, com suas diversas partes. É muito importante que os respon-
sáveis por preparar cada sessão das assembleias estudem bem esses 
subsídios e preparem o que ali se requer. No trabalho das assembleias 
regionais, será feita constante referência a materiais já elaborados, ou a 
elaborar previamente: isso requer o cuidado de preparar antecipada-
mente tudo o que for necessário para realizar com proveito cada sessão 
da assembleia.

Outro subsídio, publicado à parte e que deve acompanhar os roteiros 
das assembleias, trata da pesquisa de campo sobre a situação religio-
sa e pastoral da Igreja na Arquidiocese e traz os dados do levantamen-
to paroquial, feito pelos párocos. Esse subsídio, referente à pesquisa e 
ao levantamento em toda a Arquidiocese, traz uma riqueza enorme de 
informações sobre a vida de nossa Arquidiocese, em cada uma de suas 
paróquias e comunidades. Esses dados precisam ser estudados e ana-
lisados com atenção, talvez com a ajuda de algum estudioso ou perito, 
para perceber o que os números e dados levantados de fato revelam. 
Todas essas informações nos ajudarão a tomar consciência sobre a si-
tuação na qual nos encontramos e a perguntar: o que devemos fazer, 
para melhor responder às interpelações que esses ados colocam a nós e 
à missão da nossa Igreja em São Paulo?

Em 2019, as comunidades paroquiais continuam o caminho sinodal 
com atividades próprias, indicadas na Carta Pastoral do Arcebispo so-
bre o sínodo arquidiocesano. As paróquias são estimuladas a aprofun-
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dar a reflexão já feita em 2018, mediante uma nova e grande assembleia 
paroquial. Ao mesmo tempo, levando em conta questões cruciais já 
percebidas no primeiro ano do sínodo, as comunidades são convida-
das a valorizarem a sua história e seus Santos Padroeiros, de maneira 
a recuperarem a consciência eclesial e o amor às suas comunidades de 
pertença.

Agradeço a todos pelo esforço de cada um na realização do caminho si-
nodal de nossa Arquidiocese. De maneira especial, agradeço a todos os 
integrantes da Comissão de Coordenação Geral do sínodo, pelo traba-
lho perseverante na reflexão sobre o método e os subsídios do caminho 
sinodal. Agradeço os membros das Comissões de Coordenação Regio-
nal do sínodo que, guiados pelos Bispos Auxiliares em cada Região, já 
iniciaram a missão grande que lhes está reservada para este segundo 
ano do sínodo. Agradeço o trabalho da Secretaria do sínodo, que presta 
o seu serviço inestimável na articulação e no acompanhamento do síno-
do, segundo suas competências próprias.

Desejo incentivar todos os membros convocados a uma participação 
intensa nas assembleias regionais do sínodo e a darem sua melhor co-
laboração em todos os atos dessas assembleias regionais. Este é um 
momento extraordinário e único na vida de nossa Arquidiocese. Com 
fé viva, esperança alegre e caridade ardente, demos o melhor de nós 
mesmos para que este “momento de graça” (“Kairós”) que vivemos, 
produza frutos abundantes de “comunhão, conversão e renovação mis-
sionária” em nossa Arquidiocese.

A todo o povo da Arquidiocese, peço que rezem com fervor pelo nos-
so sínodo arquidiocesano, para que o Espírito Santo, “alma e guia da 
Igreja”, nos faça conhecer e acolher aquilo que Deus quer de nós, como 
Igreja, na cidade de São Paulo.

São Paulo, 25 de janeiro de 2019, festa da Conversão do Apóstolo São 
Paulo, Patrono da arquidiocese de São Paulo.

 Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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DECRETO

REGULAMENTO DO 2º ANO DO SÍNODO - 2019:

assembleias sinodais nos vicariatos regionais e ambientais
do 1º sínodo arquidiocesano de São Paulo

Deus habita esta Cidade. Somos suas testemunhas! Por este DECRETO, 
aprovamos e promulgamos o Regulamento das assembleias sinodais 
nos vicariatos regionais e ambientais da arquidiocese de São Paulo, ela-
borado pela Comissão de Coordenação Geral do sínodo arquidiocesa-
no. No Regulamento, estão explicitados os objetivos, os participantes, 
as competências, a metodologia e as sessões das assembleias do sínodo 
arquidiocesano nos vicariatos regionais e ambientais. Determinamos, 
portanto, que este Regulamento seja fi elmente observado, para favore-
cer o alcance dos frutos esperados para o 1º sínodo arquidiocesano de 
São Paulo, “caminho de comunhão, conversão e renovação missioná-
ria” para nossa Igreja. São Paulo, na festa solene da Imaculada Concei-
ção de Nossa Senhora, 08.12.2018.

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Pe. Everton Fernandes Moraes
Chanceler do Arcebispado
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2º ANO DO SÍNODO - 2019

Regulamento das assembleias sinodais 
nos vicariatos regionais e ambientais

Este Regulamento, elaborado pela Comissão de Coordenação Geral do 
sínodo arquidiocesano, conforme o artigo 16 do Regulamento geral do 
sínodo, apresenta as normas que devem reger as assembleias sinodais 
nos vicariatos regionais e ambientais da arquidiocese de São Paulo, em 
2019. 

1. As assembleias sinodais nos vicariatos regionais e ambientais serão 
celebradas com os seguintes objetivos gerais:

1.1. Avaliar e refl etir sobre a vida e a missão da Igreja nos vicariatos, 
a partir dos relatórios das paróquias e realidades ambientais;

1.2. Refl etir sobre as realidades eclesiais supra paroquiais, como os 
serviços, as pastorais, associações, movimentos e novas comuni-
dades, tendo em conta os dados dos levantamentos feitos na fase 
paroquial;

1.3. Discernir sobre os principais desafi os e urgências pastorais nas 
regiões episcopais e vicariatos ambientais, destacando os avanços 
missionários necessários para a Igreja no nível das comunidades e 
dos vicariatos regionais e ambientais;

1.4. Elaborar propostas sobre caminhos pastorais e organizativos 
para realizar o caminho de comunhão, conversão e renovação mis-
sionária na arquidiocese de São Paulo;

1.5. Elaborar relatórios sobre o caminho sinodal nos vicariatos a 
serem levados para a assembleia sinodal da arquidiocese de São 
Paulo.
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2. Serão membros das assembleias sinodais nos vicariatos regionais e 
ambientais e têm o dever de participar:

2.1. Vigários gerais adjuntos e episcopais, Coordenadores de Pasto-
ral e Ecônomos dos Vicariatos Regionais e ambientais;

2.2. Todos os sacerdotes e diáconos provisionados nos vicariatos 
regionais;

2.3. Os participantes do Conselho Regional de Pastoral da respec-
tiva Região;

2.4. Dez representantes efetivos dos institutos de vida consagra-
da e das sociedades de vida apostólica que tenham casa na região 
episcopal, eleitos pelos respectivos núcleos regionais da CRB, e três 
suplentes;

2.5. Dois leigos de cada paróquia da região episcopal, escolhidos na 
assembleia paroquial do sínodo;

2.6. Dois leigos de cada organização eclesial, pastoral, movimen-
to, associação de fiéis e novas comunidades, presentes na região 
episcopal e escolhidos pelas respectivas organizações na região 
episcopal;

2.7. Seminaristas e candidatos ao diaconato permanente da arqui-
diocese de São Paulo, atuantes na região episcopal;

2.8. Vinte leigos escolhidos livremente pelo Vigário episcopal, sendo 
jovens a metade deles, ao menos.

3. As assembleias sinodais nos vicariatos regionais e ambientais serão 
convocadas e presididas pelo vigário episcopal. 

3.1. Os membros serão convocados através de correspondência, en-
viada pelo correio, entregador ou e-mail, no mínimo, até quinze de 
março de 2019;

3.2. Os leigos e religiosos, escolhidos pelos seus pares ou respec-
tivas organizações eclesiais (conforme 2.4 e 2.6 deste Regulamen-
to), devem ser comunicados por quem de direito, até o dia 28 de 
fevereiro de 2019, ao vigário episcopal, para que ele também os 
convoque;
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3.3. A participação dos membros nas assembleias será pessoal e 
não admitirá delegação, substituição, sem o consentimento do vi-
gário episcopal;

3.4. O vigário episcopal será auxiliado na presidência das assem-
bleias sinodais pela Comissão de Coordenação Regional do sínodo 
e por dois secretários livremente escolhidos por ele.

4. O vigário episcopal deverá constituir a Comissão de Coordenação 
Regional do sínodo com a finalidade de auxiliá-lo na:

4.1. Preparação das assembleias sinodais;

4.2. Coordenação das atividades de cada sessão das assembleias 
sinodais;

4.3. Elaboração do relatório das assembleias sinodais, seguindo as 
diretrizes da Comissão de Coordenação Geral do sínodo;

4.4. A Comissão de Coordenação Regional do sínodo será integra-
da pelos seguintes membros: 

a. Coordenador de pastoral regional;

b. Coordenadores dos setores da região episcopal;

c. Dois leigos do Conselho Regional de Pastoral indicados por 
seus pares;

d. Dois membros da Comissão Regional de Presbíteros indicados 
por seus pares;

e. Três assessores livremente escolhidos pelo Vigário Episcopal, 
após consultar o coordenador de pastoral regional.

5. A abertura solene da assembleia sinodal em todos os vicariatos re-
gionais será celebrada no dia 30 de março de 2019, para a invocação do 
Espírito Santo e a introdução geral aos trabalhos do caminho sinodal 
nos vicariatos: apresentação da síntese geral dos levantamentos, Regu-
lamento, objetivos, membros, metodologia e etapas. Faz-se também a 
convocação geral à participação corresponsável de todos.

5.1. Devem participar da abertura todos os membros convocados 
para a assembleia sinodal nos respectivos Vicariatos Regionais, 
conforme nº 2 deste Regulamento;
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5.2. É muito recomendado que participem também todos os mem-
bros das Comissões Paroquiais do sínodo, que já ajudaram a coor-
denar a 1ª  etapa do sínodo nas paróquias, em 2018.

6. As assembleias sinodais nos vicariatos regionais serão celebradas em 
4 (quatro) sessões sucessivas, de acordo com os subsídios elaborados 
pela Comissão de Coordenação Geral do sínodo.

7. A primeira sessão será celebrada no mês de maio e consistirá num 
VER profundo e alargado da situação religiosa e pastoral do vicariato/
região episcopal, a partir dos relatórios das assembleias paroquiais do 
sínodo, dos resultados da pesquisa de campo nas paróquias, dos re-
sultados da pesquisa específica feita pelos párocos, com o objetivo de 
elaborar um diagnóstico geral da realidade religiosa, pastoral e evan-
gelizadora do vicariato.

8. A segunda sessão será celebrada nos meses de junho e julho com 
a finalidade de analisar e refletir sobre a vida e missão da Igreja nas 
regiões episcopais para elaborar um diagnóstico da realidade eclesial 
regional nos seus aspectos de comunhão e participação, indicando os 
avanços e desafios pastorais e missionários. Esta sessão terá dois 
momentos diversos:

8.1. Reuniões preparatórias, no mês de junho: grupos formados 
pelos diversos organismos e organizações eclesiais presentes no 
vicariato/região episcopal, convocados pelo Vigário Episcopal, de-
verão elaborar um diagnóstico sobre sua atuação na região/vicaria-
to episcopal. Cada grupo produzirá um relatório sobre o trabalho 
desse momento preparatório. Os grupos serão os seguintes:

a. Grupos sinodais de cada uma das coordenações pastorais da 
arquidiocese de São Paulo presentes no vicariato/região (pasto-
rais, associações, movimentos, novas comunidades, vida con-
sagrada religiosa...);  

b. Grupos sinodais dos setores, compostos pelos representantes 
das paróquias eleitos nas assembleias paroquiais do sínodo, 
pelos Párocos e Diáconos de cada um dos setores do vicariato/
região episcopal;

c. Grupo sinodal formado pelo clero presente no vicariato regional.
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8.2. Reunião plenária do vicariato, no mês de julho, com os mem-
bros convocados, conforme o art. 2º deste Regulamento; na reunião 
serão apresentados os relatórios de cada Coordenação Pastoral, em 
vista de um diagnóstico abrangente e profundo dos caminhos pas-
torais percorridos e as urgências a enfrentar;

8.3. Caberá à Comissão de Coordenação Regional do sínodo, atra-
vés de sua Secretaria, elaborar o relatório das reuniões, recolhendo 
as contribuições de todos os grupos sinodais.

9. A terceira sessão será plenária, no mês de agosto ou setembro e visa 
refletir e discernir, à luz da Palavra de Deus, dos ensinamentos do Ma-
gistério da Igreja e das “urgências” do 12º Plano de Pastoral da arqui-
diocese, sobre a síntese dos dois diagnósticos elaborados nas sessões 
anteriores e elencar os principais desafios e possibilidades para a ação 
evangelizadora e pastoral no vicariato e no conjunto da arquidiocese 
de São Paulo. Esta 3ª sessão será composta de dois momentos diversos:

9.1. Momento inicial, em grupos para confrontar os diagnósticos 
com cada uma das seis urgências na ação evangelizadora e pastoral 
do 12º Plano de Pastoral da arquidiocese:

a. Grupo - Igreja em estado permanente de missão;
b. Grupo - Igreja - casa da iniciação à vida cristã;
c. Grupo - Igreja - comunidade animada pela Palavra de Deus;
d. Grupo - Igreja - comunidade de comunidades;
e. Grupo - Igreja misericordiosa a serviço da vida plena para todos;
f. Grupo - Igreja - família de famílias.

9.2. O 2º momento da 3ª sessão plenária do vicariato tem por finali-
dade compartilhar os relatórios de cada um dos grupos do item an-
terior (9.1) e discernir sobre os principais desafios e possibilidades 
para a realização da comunhão, conversão e renovação missionária 
no vicariato e na Arquidiocese inteira;

9.3. Caberá à Comissão de Coordenação Regional do sínodo, atra-
vés de sua Secretaria,  elaborar relatório dessa 3ª sessão, com a con-
tribuição de todos os grupos e do plenário.

10. A quarta sessão, nos meses de outubro e novembro, tem o objetivo 
de elaborar propostas para viabilizar o caminho de comunhão, conver-
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são e renovação missionária dos vicariatos e da arquidiocese de São 
Paulo, partindo dos desafios e possibilidades apresentados na terceira 
sessão. A 4ª sessão plenária será realizada em três momentos:

10.1. Grupos para a elaboração de propostas a partir do Relatório 
da 3ª  sessão;

10.2. Apresentação em plenário das propostas elaboradas, seguida 
de intervenções dos membros da assembleia para se chegar a um 
consenso sobre elas;

10.3. Momento celebrativo de ação de graças pelo caminho sinodal 
realizado no vicariato/ região ao longo do ano.

11. Os vicariatos ambientais farão suas assembleias sinodais de manei-
ra adaptada à sua realidade própria.

12. Ao final das assembleias sinodais, nos vicariatos, caberá ao Vigário 
Episcopal, auxiliado pela Comissão de Coordenação Regional do síno-
do, enviar à secretaria geral do sínodo o Relatório das assembleias, com 
as propostas sobre os caminhos pastorais e organizativos para a reali-
zação do processo de comunhão, conversão e renovação missionária na 
arquidiocese de São Paulo.

13. Durante o segundo ano do caminho sinodal, enquanto são realiza-
das as assembleias nos vicariatos regionais e ambientais, as paróquias 
e comunidades de toda a arquidiocese de São Paulo continuarão a fazer 
o caminho sinodal, com atividades próprias, indicadas pela Comissão 
de Coordenação Geral do sínodo arquidiocesano e encaminhadas atra-
vés de carta pastoral do arcebispo metropolitano de São Paulo.

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Pe. Everton Fernandes Moraes
Chanceler do Arcebispado
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ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO 2018 - 2020
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ASSEMBLEIA REGIONAL DO SÍNODO

Primeira sessão - Maio de 2019

 “Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos” (Mt 28,19)

Objetivos

Ver, refl etir, analisar e elaborar um diagnóstico sobre a realidade reli-
giosa, pastoral e evangelizadora da Região Episcopal, a partir das pa-
róquias.

Preparação

a. Ler por inteiro o Regulamento do 2º ano do sínodo. Destaque para o 
artigo 7º.

b. Convocar os membros da assembleia regional, conforme artigos 2º e 
3º do Regulamento.

c. Preparar, para a apresentação na 1ª sessão da assembleia regional do 
sínodo. Alguém deve apresentar.

- As sínteses dos resultados das assembleias paroquiais (de 2018);

- O resultado global da pesquisa de campo sobre a situação religiosa 
e pastoral na Região (em 2018);

- O resultado global dos levantamentos paroquiais feitos pelos pa-
dres (em 2018).

d. Prever o material a ser entregue a todos os participantes no início da 
sessão: subsídio para o 2º ano do sínodo-2019 e Carta Pastoral do Arce-
bispo, sobre o Primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo e outros 
eventuais subsídios;
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e. Encarregar um assessor para estudar em tempo o material de traba-
lho desta sessão da assembleia para que possa fazer uma análise, como 
indicado no ponto 4 deste roteiro de trabalho.

1. Acolhida

Preparar o ambiente... fichas da convocação e controle de presença... 
crachás... símbolos do sínodo e outros (cruz, Bíblia, vela, banner, car-
taz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora para a celebração inicial).

2. Celebração inicial

Canto: Hino do sínodo (na capa)

(Enquanto se canta, os símbolos do sínodo e outros podem ser intro-
duzidos e colocados em lugar de destaque: cruz, Bíblia, vela, banner, 
cartaz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora).

Bispo/Vigário Episcopal: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Bispo/Vigário Episcopal: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Bispo/Vigário Episcopal: Bem-vindos, irmãos e irmãs. Com a alegria 
do Cristo, Bom Pastor, acolho todos vocês, convocados para a partici-
pação desta primeira sessão da nossa assembleia regional do sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. Invoquemos o Espírito Santo para que 
Ele venha “sacudir, renovar e impulsionar nossa Região Episcopal para 
uma ousada saída missionária, para evangelizar a todos”. (EG 261)

Todos: A nós descei, divina luz! (bis). Em nossas almas acendei, o amor, 
o amor de Jesus (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: O Espírito Santo é a alma da Igreja evangeli-
zadora. Ele infunde em nós a força para viver, testemunhar e anunciar 
a novidade e a alegria do Evangelho de Jesus, com ousadia.
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Todos: A nós descei, divina luz! (bis). Em nossas almas acendei, o amor, 
o amor de Jesus (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: É o Espírito Santo que nos impulsiona a “ca-
minhar juntos” em “comunhão, conversão e renovação missionária”, 
para testemunharmos que “Deus habita esta Cidade”.

Todos: A nós descei, divina luz! (bis). Em nossas almas acendei, o amor, 
o amor de Jesus (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: É o Espírito Santo que nos reúne nesta pri-
meira sessão da assembleia regional, para que possamos VER, RE-
FLETIR , ANALISAR a situação religiosa e pastoral da nossa Região 
Episcopal, a partir dos relatórios das assembleias paroquiais do sínodo, 
dos resultados da pesquisa de campo e dos levantamentos da realidade 
paroquial. Que Ele nos ajude a ELABORAR UM DIAGNÓSTICO da 
realidade religiosa, pastoral e evangelizadora da nossa Região e a ver, 
com um olhar missionário, a realidade global das paróquias desta Re-
gião Episcopal.

Todos: A nós descei, divina luz! (bis). Em nossas almas acendei, o amor, 
o amor de Jesus (bis).

Leitura da Palavra de Deus (Mt 28,16-20)

Bispo/Vigário Episcopal: Escutemos o Evangelho de Jesus Cristo e, ilu-
minados por Ele, reflitamos sobre os objetivos desta primeira sessão da 
nossa assembleia regional do sínodo arquidiocesano.

Diácono: O Senhor esteja convosco.

Todos: Ele está no meio de nós.

Diácono: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

Todos: Glória a vós, Senhor.

Diácono: “Os onze discípulos partiram para a Galileia, à montanha que 
Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns 
duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me dada toda a au-
toridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, 
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batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a 
observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, 
até o fim dos tempos’.” Palavra da Salvação.

Todos: Glória a vós, Senhor.  

Bispo/Vigário Episcopal - Profere a homilia, destacando os seguintes ele-
mentos, entre outros:

 - O objetivo geral do sínodo arquidiocesano está expressado no tema 
do sínodo: “caminho de comunhão, conversão e renovação missio-
nária” de nossa Igreja em São Paulo. Renovação pastoral em chave 
missionária;

 - Igreja missionária é uma Igreja “em saída”. No “ide” de Jesus, estão 
presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evange-
lizadora da Igreja e todos somos convidados a aceitar esta chama-
da: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do Evangelho” (cf. EG 20 e 30);

 - Com este propósito faremos, nesta primeira sessão da assembleia 
regional, um VER alargado e aprofundado sobre a realidade reli-
giosa, pastoral e evangelizadora da Região Episcopal, a partir dos 
relatórios das assembleias paróquias do sínodo, da pesquisa de 
campo e dos levantamentos sobre a vida das paróquias, elaborados 
pelos párocos;

 - Iluminados pelo Evangelho que acabamos de escutar, coloquemo-
-nos à escuta dos cenários e desafios que a realidade nos apresen-
ta, para que busquemos encontrar caminhos que nos tornem uma 
Igreja ardorosamente missionária na Cidade;

 - O Evangelho apenas ouvido relata que alguns discípulos estavam 
com medo e pouco confiantes a respeito da missão que Jesus lhes 
confiou. Mas Jesus lhes prometeu sua permanente presença e assis-
tência, mediante o Espírito Santo.

(Momento de reflexão em silêncio)

Bispo/Vigário Episcopal: Rezemos juntos a oração pelo sínodo arqui-
diocesano.
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Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face 
da terra. 
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano 
de São Paulo. 
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 
animai-nos com um vivo ardor missionário 
para o testemunho do Evangelho nesta Cidade imensa. 
Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, 
do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese,de São José de An-
chieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, 
dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta 
e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades, 
sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo 
para que, n’Ele, todos tenham vida em abundância. 
Divino Espírito Santo iluminai-nos. Amém!

3. Introdução aos trabalhos da sessão

Secretário/a do sínodo na Região: Fazer a leitura do Regulamento inteiro 
do 2º ano do sínodo arquidiocesano; explicar o que for necessário.

Bispo/Vigário Episcopal: Destacar as atividades e a metodologia desta 
primeira sessão, como exposto a seguir.

4. Os trabalhos propriamente ditos:

4.1. Apresentação da síntese dos Relatórios das assembleias paro-
quiais, indicando a realidade que estes Relatórios revelam. As in-
tervenções da assembleia ficam para o final da exposição;

4.2. Apresentação dos resultados da pesquisa de campo, repas-
sando todos os itens do levantamento e detendo-se para chamar a 
atenção sobre algumas questões, em particular. As intervenções da 
assembleia ficam para o final da exposição;

4.3. Apresentação dos resultados dos levantamentos paroquiais. 
Destacar algumas questões, em particular. As intervenções da as-
sembleia ficam para o final da exposição;
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4.4. Trabalho do assessor: Análise e reflexão sobre os conteúdos apre-
sentados nos itens precedentes. Levar em conta as seguintes questões:

a. Sobre os relatórios das assembleias paroquiais:

 - Qual a realidade objetiva que estes relatórios apresentam?

 - Quais as questões e propostas relevantes que apresentam?

 - Quais os desafios a serem enfrentados para que as paróquias 
realizem o caminho de comunhão, conversão e renovação pas-
toral missionária?

b. Sobre a pesquisa de campo:

 - Qual é a realidade religiosa e pastoral que a pesquisa de campo 
revela?

 - A partir desta realidade, quais os desafios pastorais e missio-
nários que a paróquia deve enfrentar e superar e, assim, iniciar 
seu caminho de renovação pastoral  e missionária? Em que as 
paróquias devem renovar-se?

c. Sobre o levantamento específico:

 - Qual a realidade eclesial que este levantamento apresenta?

 - A partir desta realidade, quais os elementos que chamam nossa 
atenção?

 - Nos aspectos revelados por este levantamento, quais os indica-
dores que apontam as urgências da renovação pastoral missio-
nária?

 - Quais são estas urgências?

4.5. Reflexão do plenário: palavra aberta aos participantes da assem-
bleia com o objetivo de fazer considerações gerais sobre o diagnóstico 
apresentado.

5. Secretaria do sínodo na Região: recolhe as reflexões produzidas nesta 
sessão e elabora o Relatório do diagnóstico apresentado na sessão. O Rela-
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tório deverá ser apresentado na 2ª e na 3ª sessão da assembleia sinodal na 
Região.

6. Encerramento

Palavras finais do Bispo/Vigário Episcopal 
Avisos 
Oração a Nossa Senhora. Hino do sínodo 
Bênção e despedida.

NB. Após esta sessão, a Secretaria do sínodo na Região elabora o Rela-
tório do diagnóstico apresentado na sessão. O Relatório será apresenta-
do na 2ª e na 3ª sessão da assembleia sinodal na Região.
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ASSEMBLEIA REGIONAL DO SÍNODO

Segunda sessão - Junho e Julho de 2019

 “Ouvir o que o Espírito diz às Igrejas” (cf. Ap 3,22)

Objetivos

 - Analisar e refletir sobre a vida e a missão da Igreja na Região Epis-
copal;

 - Ampliar o diagnóstico da realidade eclesial regional;

 - Indicar avanços e desafios pastorais e missionários. 

Preparação

 - Ler por inteiro artigo 8º do Regulamento do 2º ano do sínodo. Aten-
ção: a 2ª sessão é realizada em dois momentos diversos;

 - Preparar os dois momentos da 2ª sessão, para serem realizados em 
separado;

 - Os participantes dos diversos grupos das “reuniões preparatórias” 
precisam ser convocados em tempo hábil para estas reuniões, para 
que haja boa presença e participação;

 - Prever o material a ser entregue a cada grupo: resultados da pes-
quisa de campo, levantamento e contribuições dos “grupos sino-
dais” das paróquias.

A. REUNIÕES PREPARATÓRIAS (Junho)

 - Nestas reuniões realiza-se o trabalho indicado no Regulamento, 
conforme artigo 8.1: a) grupos de cada Coordenação Pastoral (ver 
12º Plano de Pastoral); b) grupos sinodais dos Setores; c) grupo do 
clero da Região.

 - Para todos os grupos, valem as seguintes questões de trabalho: 

1. Ler e meditar a Palavra de Deus:  Ap 3,14-22 - Ouvir o que o 
Espírito diz à Igreja.
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2. Elaborar um diagnóstico sobre a atuação do grupo na Região 
Episcopal (iniciativas, resultados, lacunas, dificuldades...).

3. De que modo cada grupo avalia os resultados da pesquisa de 
campo e dos levantamentos paroquiais, de 2018? Como se sente 
interpelado por eles?

4. Quais são, segundo o grupo, os maiores desafios, dificuldades e 
urgências para a missão da Igreja, no seu todo, na Região Epis-
copal?

5. Cada grupo apresente 3 questões importantes, no âmbito de 
atuação do grupo, onde a “conversão missionária” se faz mais 
urgente.

6. Elaborar um Relatório sobre as questões tratadas pelo grupo, 
para ser apresentado em julho, na reunião plenária desta 2ª 
sessão.

 B. REUNIÃO PLENÁRIA DA 2ª SESSÃO (Julho)

“Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens” (Mt 25,14b)

Preparação

 - Ler o artigo 8.2 do Regulamento do 2º ano do sínodo. Ler também 
o artigo 2º;

 - Participam desta sessão todos os membros convocados para as as-
sembleias regionais do sínodo, conforme o artigo 2º do Regulamento;

 - Prever que os grupos “reunião preparatória” tenham seus Relató-
rios prontos para serem apresentados nesta reunião plenária.

1. Acolhida

Preparar o ambiente... fichas da convocação e controle de presença... 
crachás... símbolos do sínodo e outros (cruz, Bíblia, vela, banner, car-
taz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora para a celebração inicial).



22

2. Celebração inicial

Canto inicial: Hino do sínodo (na capa)

Bispo/Vigário Episcopal: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Bispo: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Bispo/Vigário Episcopal: Bem-vindos irmãos e irmãs. Com a alegria 
do Cristo, Bom Pastor, acolho todos vocês para esta segunda sessão 
da nossa assembleia regional do sínodo arquidiocesano de São Paulo. 
Invoquemos o Espírito Santo para que Ele venha “sacudir, renovar e 
impulsionar a nossa Região Episcopal, em ousada saída missionária, 
para evangelizar a todos” (EG 261).

Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: O Espírito Santo é a alma da Igreja evangeli-
zadora. Ele infunde em nós a força para viver, testemunhar e anunciar 
a alegria do Evangelho de Jesus.

Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: É o Espírito Santo que nos ensina a “cami-
nhar juntos”, em “comunhão, conversão e renovação missionária”, 
para que sejamos testemunhas de Deus nesta Cidade imensa”.

Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (bis).

Bispo/Vigário Episcopal: É o Espírito Santo que nos reúne nesta segun-
da sessão da assembleia regional, para ver, ouvir e refletir sobre a situ-
ação religiosa e pastoral de nossa Região Episcopal, a partir dos relató-
rios dos grupos das reuniões preparatórias, realizadas em junho. Com 
sua luz e sua assistência, poderemos fazer um diagnóstico abrangente 
e profundo dos caminhos pastorais percorridos na Região e das urgên-
cias a serem enfrentadas na evangelizadora e na pastoral da Região.
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Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (bis).

Leitura da Palavra de Deus (Mt 25, 14-22)

Bispo/Vigário Episcopal: Escutemos o Evangelho de Jesus Cristo e, ilu-
minados por ele, reflitamos sobre os objetivos desta segunda sessão da 
nossa assembleia regional do sínodo.

Diácono: O Senhor esteja convosco.

Todos: Ele está no meio de nós.

Diácono: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

Todos: Glória a vós, Senhor.

Diácono: “O reino dos céus é também como um homem que ia viajar 
para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens: a 
um, deu cinco talentos; a outro, dois; ao terceiro, um; a cada qual, de 
acordo com sua capacidade. Em seguida, viajou. O servo que recebe-
ra cinco talentos, saiu logo; trabalhou com eles e lucrou outros cinco. 
Do mesmo modo, o que recebera dois lucrou outros dois. No entanto, 
aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o 
dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi 
ajustar contas com os servos. Aquele que recebera cinco talentos, entre-
gou-lhe mais cinco, dizendo: ‘senhor, tu me entregaste cinco talentos. 
Aqui estão mais cinco que lucrei’. O senhor lhe disse: ‘parabéns, servo 
bom e fiel! Como te encontraste fiel na administração de tão pouco, eu 
te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor!’. Che-
gou também o que recebera dois talentos e disse: ‘senhor, tu me entre-
gaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei’. O senhor lhe disse: 
‘parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração 
de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do 
teu Senhor!’. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse: 
‘senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste 
e ajuntas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu 
talento no chão. Aqui tens o que te pertence’. O senhor lhe respondeu: 
‘servo mau e preguiçoso! Sabias que eu colho onde não plantei e ajunto 
onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro com os 
banqueiros, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me per-
tence’. Em seguida, o senhor ordenou: ‘tirai dele o talento e dai àquele 
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que tem dez! Com efeito, a todo aquele que tem, será dado mais e terá 
em abundância; mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. 
E quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e 
ranger de dentes!’.” Palavra da Salvação.

Todos: Glória a vós, Senhor.  

Bispo/Vigário Episcopal: Profere a homilia, destacando os seguintes ele-
mentos, entre outros:

 - Relação da parábola com a missão dada a nós por Jesus Cristo: “se-
reis minhas testemunhas...” Quem são esses “servos” que recebe-
ram os talentos? - Cada batizado, cada uma das expressões da vida 
eclesial na Arquidiocese: regiões, vicariatos, paróquias, comunida-
des, congregações religiosas, clero, movimentos, pastorais, organi-
zações várias, famílias...

 - Relação da parábola com nossos trabalhos pastorais e os resultados 
da pesquisa de campo e do levantamento paroquial...

 - Quem seria o “servo inútil” da parábola?

 - Relação da parábola com os propósitos e a metodologia do sínodo...

(Momento de reflexão silenciosa)

Bispo/Vigário Episcopal: Rezemos juntos a Oração pelo sínodo arquidio-
cesano.

Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face 
da terra.  
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano 
de São Paulo. 
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 
animai-nos com um vivo ardor missionário 
para o testemunho do Evangelho nesta Cidade imensa. 
Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, 
do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese, 
de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, 
dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta 
e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades, 
sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo 
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para que, n’Ele, todos tenham vida em abundância. 
Divino Espírito Santo iluminai-nos. Amém!

3. Trabalho da segunda sessão da assembleia

3.1. Secretário/a da Comissão Regional do sínodo: Ler todo o artigo 
8º do Regulamento do 2° ano do sínodo;

3.2. Bispo/Vigário Episcopal: Faz a introdução aos trabalhos, ligando 
esta reunião com a precedente, onde trabalharam os grupos em separa-
do, nas reuniões preparatórias:

 - Destacar os objetivos e o método desta 2ª assembleia do sínodo 
nas regiões (cf. Regulamento, art 8.2);

 - Ligar os trabalhos desta sessão com o tema e o lema do sínodo.

3.3. Cada Grupo sinodal: Apresenta o relatório da reunião preparató-
ria desta segunda sessão:

a. Grupos sinodais de cada uma das coordenações pastorais 
da Arquidiocese de São Paulo presentes na Região,

b. Grupos sinodais dos setores da Região; 

c. Grupo sinodal formado pelo Clero presente na Região.

3.4. Palavra livre dos participantes da assembleia para observações, 
considerações sobre os conteúdos apresentados e complementa-
ções, em vista de um diagnóstico abrangente e profundo dos ca-
minhos pastorais percorridos na Região e as urgências a serem en-
frentadas;

3.5. Considerações sobre os conteúdos apresentados pelos grupos, 
feitas pelo Bispo/Vigário Episcopal, ou por um assessor convidado 
para isso:

 - Considerações finais feitas pelo Bispo/Vigário Episcopal.
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3.6. A Coordenação Regional do sínodo, ajudada pela sua Secreta-
ria, elabora o Relatório da 2ª sessão, recolhendo as contribuições de 
todos os grupos sinodais.

4. Encerramento

Avisos 
Palavras finais do Bispo/Vigário Episcopal 
Oração, hino do sínodo 
Bênção e despedida

NB. Após esta sessão, a Secretaria do sínodo na Região elabora o Rela-
tório desta sessão, que deve ser apresentado na 3ª sessão da assembleia 
sinodal na Região.
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ASSEMBLEIA REGIONAL DO SÍNODO

Terceira sessão - Agosto ou Setembro de 2019

“Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão... 
Eram como ovelhas sem pastor” (Mc 6,34)

Objetivos

 - Confrontar a realidade da região episcopal, mostrada nos diagnós-
ticos das duas sessões anteriores, com as urgências do 12º Plano de 
Pastoral da Arquidiocese;

 - Indicar as principais necessidades e possibilidades de conversão 
missionária na Região e na Arquidiocese.

Preparação

 - Para preparar esta sessão, ler por inteiro o artigo 9º do Regulamen-
to do 2º ano do sínodo;

 - Deixar prontas as sínteses dos Relatórios da 1ª e da 2ª sessão, para 
serem apresentadas no início dos trabalhos desta 3ª sessão;

 - Providenciar exemplares do 12° Plano de Pastoral em número sufi-
ciente para os grupos;

 - Participam desta sessão os membros convocados para as assem-
bleias regionais do sínodo, conforme o artigo 2º do Regulamento.

1. Acolhida

Preparar o ambiente... fichas da convocação e controle de presença... 
crachás... símbolos do sínodo e outros (cruz, Bíblia, vela, banner, car-
taz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora...).

2. Celebração inicial 

Canto: Hino do sínodo (na capa)
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Bispo/Vigário Episcopal: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Bispo/Vigário Episcopal: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Bispo/Vigário Episcopal:  “A Igreja deve aprofundar a consciência de 
si mesma, meditar sobre seu próprio mistério. Desta consciência escla-
recida e operante, deriva de maneira espontânea um desejo de com-
parar a imagem ideal da Igreja, tal como Cristo a viu, quis e amou, ou 
seja, como esposa santa e imaculada (cf. Ef 5,27), com o rosto real que 
a Igreja apresenta hoje. (...) Em consequência disso, surge uma necessi-
dade generosa e quase impaciente de renovação, isto é, de emenda dos 
defeitos, que aquela consciência denuncia e rejeita”, como se fosse um 
exame interior diante do modelo de Igreja que Cristo nos deixou (cf. 
S.Paulo VI, Ecclesiam Suam, n.10-12; Francisco, EG 26).
É o Espírito Santo que nos mostra a realidade mais profunda da Igreja e 
nos ajuda a compreender a vontade de Deus a respeito da nossa missão 
na Igreja em São Paulo.

Todos: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!

Bispo/Vigário Episcopal: “Aquilo que pretendo deixar expresso aqui, 
possui um significado pragmático e tem consequências importantes. 
Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar nos meios ne-
cessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missio-
nária, que não pode deixar as coisas como estão. (...). Neste momento, 
não precisamos de uma simples administração. Coloquemo-nos “em 
estado permanente de missão” (Francisco, EG 25).
É o Espírito Santo que nos impulsiona a “caminhar juntos” (fazer sí-
nodo), em “comunhão, conversão e renovação missionária”, na nossa 
Igreja, para que ela seja “testemunha de Deus na cidade de São Paulo”.

Todos: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!

Bispo/Vigário Episcopal: “Sonho com uma opção missionária, capaz 
de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a lin-
guagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado 
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mais à evangelização do mundo atual, que à autopreservação. (...) Que 
a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa 
e aberta, que coloque em atitude constante de ‘saída’ os agentes pasto-
rais” (Francisco, EG 27).
É o Espírito Santo que nos reúne nesta terceira sessão da assembleia 
regional do sínodo, para que possamos refletir e confrontar a realidade 
da nossa região episcopal com a Palavra de Deus e com as urgências do 
12º plano de Pastoral da Arquidiocese. Que o Espírito Santo nos ensine 
as necessidades e possibilidades para a conversão missionária na Re-
gião e na Arquidiocese, para sermos verdadeiramente uma “Igreja em 
saída missionária”.

Todos: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!

Leitura da Palavra de Deus (Mc 6,30-37)

Bispo/Vigário Episcopal: Escutemos o Evangelho de Jesus Cristo e, ilu-
minados por ele, reflitamos sobre o objetivo desta terceira sessão da 
nossa assembleia regional do sínodo arquidiocesano.

Diácono: O Senhor esteja convosco.

Todos: Ele está no meio de nós.

Diácono: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 

Todos: Glória a vós, Senhor.

Diácono: “Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo 
quanto haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: ‘vinde, vós sozinhos, 
para um lugar deserto, e descansai um pouco!’ Havia, de fato, tanta 
gente indo e vindo, que nem sequer encontravam tempo para comer. 
Foram, então, sozinhos, de barco, para um lugar deserto. Muitos os vi-
ram partir e, reconhecendo-os, correram à frente, a pé, de todas as ci-
dades, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma gran-
de multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como 
ovelhas sem pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já 
estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: 
‘este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos 
campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer’. Ele, porém, 
respondeu: ‘vós mesmos, dai-lhes de comer!’.” Palavra da Salvação.
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Todos: Glória a vós, Senhor.  

Bispo/Vigário Episcopal profere a homilia, destacando os seguintes 
elementos, entre outros:

 - Os discípulos fazem uma avaliação da missão e relatam a Jesus as 
suas “realizações missionárias”... Também nós fazemos isso no ca-
minho sinodal da Arquidiocese... 

 - Jesus alegra-se e convida os discípulos ao descanso, para um dis-
cernimento melhor sobre o que eles tinham feito...  Mas as necessi-
dades e urgências do povo são ainda maiores... As pessoas correm 
atrás de Jesus e deles. Jesus se compadece das multidões.... parecem 
ovelhas sem pastor. E recomeça a ensinar e cuidar das carências do 
povo...

 - Demos graças a Deus por tudo o que já fizemos! Mas precisamos 
abrir os olhos e os ouvidos para as enormes necessidades e os desa-
fios profundos da evangelização...

 - Não podemos continuar a fazer apenas uma “pastoral de manuten-
ção”. O Papa Francisco nos convida à “conversão missionária” e a 
sermos “Igreja em saída”...

 - As urgências missionárias de nossa Igreja são tantas! Tantas são as 
urgências da evangelização! Precisamos priorizar...

(Momento de reflexão em silêncio)

Bispo/Vigário Episcopal: Rezemos juntos a Oração pelo sínodo arquidio-
cesano.

Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face 
da terra. 
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano 
de São Paulo. 
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 
animai-nos com um vivo ardor missionário 
para o testemunho do Evangelho nesta Cidade imensa. 
Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, 
do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese,de  
São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, 
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dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta 
e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades, 
sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo 
para que, n’Ele, todos tenham vida em abundância. 
Divino Espírito Santo iluminai-nos. Amém!

3. Trabalho da terceira sessão da assembleia regional

3.1. Secretário/a da Comissão Regional do sínodo: Ler todo o artigo 
9º do Regulamento do 2° ano do sínodo;

3.2. Bispo/Vigário Episcopal: Fazer a introdução aos trabalhos, li-
gando esta sessão com as precedentes:

 - Destacar os objetivos e o método desta 3ª sessão da assembleia 
do sínodo nas Regiões (cf. Regulamento, art nº 9);

 - Ligar os trabalhos desta sessão com o tema e o lema do sínodo.

3.3. Momento inicial da 3ª sessão.

a. Leitura da síntese dos Relatórios da 1ª e da 2ª sessão do sínodo 
na Região;

b. Formação de grupos de, no máximo, 12 integrantes, para a pri-
meira parte dos trabalhos desta sessão;

c. Repartir as 6 “urgências” do Plano de Pastoral para os grupos 
(pode haver vários grupos com a mesma “urgência”):

 - Igreja em estado permanente de missão;
 - Igreja, casa de iniciação à vida cristã;
 - Igreja, comunidade animada pela Palavra de Deus;
 - Igreja, comunidade de comunidades;
 - Igreja, misericordiosa a serviço da vida plena para todos;
 - Igreja, família de famílias.

d. Questões de trabalho para todos os grupos:

 - Ler o texto da respectiva “urgência” no Plano de Pastoral;
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 - Avaliar, se essa “urgência” já está “resolvida”, ou “superada” 
na Região e na Arquidiocese;

 - Refletir sobre essa “urgência” à luz da pesquisa de campo, do 
levantamento paroquial e dos diagnósticos até agora realizados 
pelas sessões anteriores;

 - A partir da sua “urgência”, cada grupo elabore, no máximo, 
cinco indicações consistentes para a realização da “comunhão, 
conversão e renovação missionária” na Região e na Arquidiocese;

 - Preparar o Relatório do grupo sobre as reflexões, constatações e 
indicações feitas para ser apresentado.

e. Tempo necessário para o trabalho dos grupos: 1h30.

4. Segundo momento - sessão plenária

4.1. Cada relator de grupo apresenta o Relatório no plenário, de 
maneira sintética, e o entrega à Secretaria;

4.2. Espaço para as intervenções livres dos participantes da assem-
bleia, para observações, considerações sobre os conteúdos apresen-
tados e complementações (conforme a disponibilidade de tempo);

4.3. Considerações finais do Bispo/Vigário Episcopal.

5. Encerramento
Avisos 
Palavras finais do Bispo/Vigário Episcopal 
Oração, hino do sínodo 
Bênção e despedida.

NB. Após esta sessão, a Coordenação Regional do sínodo, ajudada pela 
sua Secretaria, elabora o Relatório da 3ª sessão, recolhendo as contri-
buições de todos os grupos, e prepara o texto a ser trabalhado na 4ª 
sessão.
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ASSEMBLEIA REGIONAL DO SÍNODO

Quarta sessão - Outubro ou novembro de 2019

“Que devo fazer, Senhor?” (At 22,10)

Objetivos

 - Elaborar propostas para viabilizar o que o sínodo propõe: fazer um 
“caminho de comunhão, conversão e renovação missionária” na 
Arquidiocese. Essas propostas irão para a assembleia arquidioce-
sana, em 2020;

 - Celebrar a ação de graças pelo caminho sinodal percorrido na Re-
gião/Vicariato em 2019.

Preparação

 - Ler por inteiro o artigo 10º do Regulamento do 2º ano do sínodo. 
Ler também o artigo 12;

 - Preparar o Relatório da 3ª sessão, com todas as indicações dos gru-
pos, para ser apresentado no início da 4ª sessão e ser distribuído aos 
grupos na 4ª sessão;

 - Deixar pronto também o Relatório da 2ª sessão, para ser lido e en-
tregue aos grupos na 4ª sessão;

 - Participam desta sessão todos os membros convocados para as assem-
bleias regionais do sínodo, conforme o artigo 2º do Regulamento.

1. Acolhida

Preparar o ambiente... fichas da convocação e controle de presença... 
crachás... símbolos do sínodo e outros (cruz, Bíblia, vela, banner, car-
taz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora...).

2. Celebração inicial

Canto: Hino do sínodo (na capa)

(Enquanto se canta, os símbolos do sínodo e outros podem ser intro-
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duzidos e colocados em lugar de destaque: cruz, Bíblia, vela, banner, 
cartaz... imagens de São Paulo e Nossa Senhora).

Bispo/Vigário Episcopal: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Bispo/Vigário Episcopal: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Bispo/Vigário Episcopal: Chegamos à 4ª sessão da assembleia do síno-
do arquidiocesano na nossa Região Episcopal. O caminho percorrido 
até aqui nos ajudou a tomar consciência das riquezas e das carências de 
nossa ação evangelizadora. Percebemos também lacunas e urgências 
na evangelização e na pastoral, que requerem uma profunda conversão 
e renovação da consciência e da ação missionária, para dar nova vita-
lidade à nossa Igreja em São Paulo, em cada uma de suas expressões 
concretas. 

Nossa conversão missionária e pastoral, porém, não parte de uma ideia 
ou de um projeto próprio: deve partir sempre de novo do encontro pes-
soal com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador e Senhor da Igreja. Em Je-
sus Cristo, todos os homens encontram a vida. No encontro com Ele, os 
olhos se abrem, os ouvidos se descerram, as paralisias são superadas. 
Nele, o coração da humanidade se abre ao amor verdadeiro, aquele 
amor que faz reconhecê-Lo no irmão que sofre (cf. Mt 25,31-46), e ser-
vir sem esperar recompensa. “Conhecer a Jesus Cristo pela fé, é nossa 
alegria; segui-Lo, é uma graça, e transmitir este tesouro aos demais, é 
uma tarefa que o Senhor nos confiou, ao nos chamar e nos escolher.” 
(Doc.de Aparecida, 18). Com os olhos iluminados por Ele, podemos 
contemplar o mundo, a história, cada pessoa, nossa Igreja em São Paulo 
e cada uma de suas comunidades e realidades eclesiais com um novo 
olhar missionário.

Todos: (Refrão e 2ª estrofe do hino do sínodo)

Refrão: Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, 
num só coração.
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Quanta alegria, que bênção tão grande: o Evangelho de Jesus anunciar!

2. De Cristo, somos nós, discípulos missionários, 
“Igreja em saída”, ao encontro dos irmãos. 
Levemos generosos, a alegria do Evangelho 
a todos os recantos da cidade a esperar!

Bispo/Vigário Episcopal: O objetivo do nosso sínodo arquidiocesano é 
a “conversão pastoral” e a “conversão em chave missionária”, para que 
a Igreja em São Paulo possa cumprir sua vocação e missão nesta Cidade 
imensa e complexa, mas cheia de possibilidades.
“A pastoral em chave missionária exige o abandono do cômodo critério 
pastoral: ‘sempre foi feito assim’... Convido todos a serem ousados e 
criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e 
os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Uma identi-
ficação dos fins, sem uma adequada busca comunitária dos meios para 
alcançá-los, está condenada a permanecer mera fantasia. Importante é 
não caminhar sozinhos, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo 
especial, a guia dos bispos, num discernimento pastoral sábio e realis-
ta” (Francisco, EG 33).

Todos: Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, num 
só coração. 
Quanta alegria, que bênção tão grande: o Evangelho de Jesus anunciar!

3. Vem dar-nos, ó Senhor, fervor de missionários, 
Envia teu Espírito e nos mostra o caminho! 
Converte-nos agora e renova a tua Igreja, 
Concede aos teus filhos, unidade, amor e fé!

Leitura da Palavra de Deus (At 22,2-15)

Bispo/Vigário Episcopal: Escutemos a Palavra de Deus e, iluminados 
por ela, reflitamos sobre o que devemos fazer em nossa Igreja para re-
alizarmos a vontade de Deus a respeito de nossa Igreja em São Paulo.

Diácono: Leitura dos Atos dos Apóstolos.

“E Paulo disse: ‘eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado 
aqui na cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o 
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rigor da Lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de 
Deus, como vós o sois hoje. Persegui até à morte os adeptos deste Cami-
nho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são 
minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. 
Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. 
Fui para lá, a fim de prender todos os adeptos, que aí se encontrassem, 
e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu 
que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio dia, de repen-
te, uma grande luz, que vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Caí por 
terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? 
Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o 
Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a 
luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo 
fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e entra em Damasco. 
Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, 
por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão 
dos meus companheiros Certo homem, chamado Ananias, piedoso e 
fiel à Lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali mora-
vam, veio encontrar-me e disse: Saul, irmão, recobra a vista! No mesmo 
instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Ele, então me disse: o Deus de 
nossos pais escolheu-te, para conheceres a sua vontade, veres o Justo 
e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás, diante de todos, a sua 
testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste’.” Palavra do Senhor.

Todos: Graças a Deus.  

Bispo/Vigário Episcopal: Profere a homilia, destacando os seguintes ele-
mentos, entre outros:

 - Paulo “fiel à Lei de Moisés” e ardoroso perseguidor dos cristãos, 
achava que estava fazendo tudo certo na sua “pastoral de manuten-
ção”... Na sua “zona de conforto”, ele estava insensível à vontade 
de Deus;

 - Mas, no “caminho de Damasco” (caminho do sínodo...), ele teve o 
seu surpreendente “encontro com Jesus ressuscitado”, que mudou 
o rumo de sua vida.  Paulo aceitou mudar... e perguntou: “que devo 
fazer?” E deixou-se instruir, para ter uma nova compreensão das 
Escrituras e da fé. Despojou-se de tudo e colocou-se inteiramente 
à disposição de Cristo e do Evangelho – “o meu viver é Cristo”...
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 - Nosso sínodo também é um chamado a um renovado encontro com 
Cristo, a “ouvir Deus”, a “ouvir o que o Espírito diz à Igreja” atra-
vés da Palavra, da realidade que nos cerca e das circunstâncias do 
nosso tempo, a acolher a palavra da Igreja através dos apelos do 
Magistério...

 - Também nós devemos perguntar-nos: Senhor, que devemos fazer? 
Somos chamados à conversão, para colocar-nos inteiramente a ser-
viço da vontade de Deus a respeito da nossa vida pessoal e da vida 
e da missão da igreja;

 - “Que devemos fazer:” responder a isso, deve ser uma tarefa de toda 
a Igreja de São Paulo. É sobre as respostas a essa pergunta que tra-
balharemos nesta reunião.

(Momento de reflexão em silêncio).

Bispo/Vigário Episcopal: Rezemos juntos a Oração pelo sínodo ar-
quidiocesano.

Todos: Divino Espírito Santo, Vós sois a alma da Igreja e renovais a face 
da terra.
Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de 
São Paulo.
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade;
animai-nos com um vivo ardor missionário
para o testemunho do Evangelho nesta Cidade imensa.
Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja,
do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese,
de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão,
dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta
e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades,
sejamos, também nós, ardorosos discípulos-missionários de Jesus Cristo
para que, n’Ele, todos tenham vida em abundância.
Divino Espírito Santo iluminai-nos. Amém!
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3. O trabalho da quarta sessão da assembleia regional do sínodo

3.1. Secretário/a da Comissão Regional do sínodo: Ler todo o artigo 
10º do Regulamento do 2° ano do sínodo;

3.2. Bispo/Vigário Episcopal: Fazer a introdução aos trabalhos, li-
gando esta sessão com as precedentes: 

 - Lembrar os objetivos e o método desta 4ª sessão da assembleia 
do sínodo nas Regiões (cf. Regulamento, art. 10);

 - Destacar que esta é a última sessão do sínodo na Região, que 
deve produzir um Relatório consistente com as indicações que 
serão encaminhadas às assembleias arquidiocesana, de 2020, 
como contribuição da Região (cf. art. 12).

3.3. Momento inicial da 4ª sessão:

Secretário/a da Comissão Regional do sínodo: Faz ler os Relatórios 
e, em seguida, os faz entregar a todos os grupos:

 - Leitura da síntese dos Relatórios da 2ª sessão do sínodo na 
Região;

 - Leitura da síntese do Relatório da 3ª sessão do sínodo na 
Região.

3.4. Trabalho de grupos: Elaboração de propostas, a partir dos dois 
Relatórios:

 - Formar grupos de, no máximo, 12 pessoas. Todos os grupos 
trabalham os 2 Relatórios;

 - Cada grupo elabore, no máximo, 5 propostas importantes para 
alcançar o objetivo do sínodo arquidiocesano - “caminho de co-
munhão, conversão e renovação missionária” de toda a Arqui-
diocese de São Paulo;

 - Tempo para os grupos: ao menos, 45 minutos.

3.5. Apresentação, em plenário: Propostas elaboradas pelos grupos:

 - Em seguida, intervenções dos participantes, para ajustar as propostas;
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 - Manifestação do “consenso” (não é votação) da assembleia re-
gional a respeito do conjunto das propostas, que serão encami-
nhadas para a assembleia arquidiocesana;

 - Considerações finais do Bispo/Vigário Episcopal.

3.6. A Secretaria da Coordenação Regional do sínodo recolhe todo 
o material produzido na  4ª sessão e nas sessões precedentes, para 
encaminhar à Secretaria Geral do sínodo arquidiocesano.

4. Celebração de ação de graças

Bispo/Vigário Episcopal: Introdução com palavras apropriadas... 

Leitura:  João 17, 11-23 -  Oração de Jesus ao Pai, pelos discípulos e pela 
Igreja.

Bispo/Vigário Episcopal: Faz algumas breves reflexões.

Pai Nosso...

Louvor a Deus: Cântico do Magnificat

A minh’alma engrandece o Senhor
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu salvador
Pois, Ele viu a pequenez de sua serva,
eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita
O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome.
Seu amor, de geração em geração, chega a todos os que o respeitam.
Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos.
Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor,
Como havia prometido aos nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
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Ave Maria...

Oração a São Paulo, Padroeiro da Arquidiocese (na capa do livreto)

Bênção e despedida.

NB. Após esta 4ª sessão, a Coordenação Regional do sínodo, ajudada 
pela sua Secretaria, elabora o Relatório final da 4ª sessão, recolhendo 
todas as contribuições dos grupos, e todo o material produzido pelas 
demais três sessões, para ser encaminhado à Secretaria Geral do sínodo 
arquidiocesano até 15 de dezembro de 2019.



Divino Espírito Santo, 

vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. 

Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. 

Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; 

animai-nos com um vivo ardor missionário 

para o testemunho do Evangelho 

nesta Cidade imensa. 

Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, 

do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese,

de São José de Anchieta, Santa Paulina 

e Santo Antônio de Santana Galvão, 

dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta 

e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades, 

sejamos, também nós, ardorosos  discípulos-missionários 
de Jesus Cristo para que, 

n’Ele, todos tenham vida em abundância.

Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém!

Oração pelo sínodo
arquidiocesano de São Paulo



Povo de Deus, Igreja do Senhor,

Caminhemos sempre unidos num só coração!

Quanta alegria! Que bênção tão grande!

O Evangelho de Jesus anunciar

No Páteo do Colégio / São Paulo recebeu

A semente do Evangelho / de santos missionários

Chegou a nossa vez! É missão de todos nós!

Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar

De Cristo somos nós / Discípulos-missionários

“Igreja em saída” / ao encontro dos irmãos.

Levemos generosos / a alegria do Evangelho

A todos os recantos / da cidade a esperar

Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de missionários

Envia teu Espírito / e nos mostra o caminho

Converte-nos agora / e renova a Tua Igreja.

Hino do sínodo arquidiocesano
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