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Levar a todos “a vida que irradia da cruz”

O logotipo criado pelo Patriarcado de Lisboa para o Sínodo Diocesano 
2016 recupera a estrela de oito pontas, utilizada anteriormente em 
marcantes etapas na Diocese de Lisboa, tal como o Jubileu do ano 2000 
e o Congresso Internacional para a Nova Evangelização (ICNE), que se 
realizou no ano de 2005. 
A estrela de oito pontas, sinal da vida que só pode irradiar da cruz, é o 
centro de toda a caminha sinodal que agora se inicia. Está sobre um 
fundo azul, numa lembrança à proteção de Maria. Este símbolo que ‘atrai’ 
assenta sobre os braços da cruz que estão abertos e que se ‘expandem’, 
porque se trata de um caminho para ‘chegar a todos e a tudo’ e que, por 
isso, não tem limites. Os círculos em torno do centro simbolizam a 
comunhão diocesana, isto é o caminho que só é possível fazer em 
conjunto quando partilhado entre todos. Este elemento grá�co 
acompanhará todos os materiais que serão produzidos relativos ao 
Sínodo Diocesano 2016.

É autorizada a reprodução do logotipo apenas para �ns de divulgação do 
Sínodo Diocesano 2016 e quando cumpridas as normas referidas neste 
Manual de Normas Grá�cas.

O logotipo pode ser descarregado gratuitamente em 
http://sinodo2016.patriarcado-lisboa.pt
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1. Versões, margem de segurança e dimensões

Versão

Horizontal A

Versão

Horizontal B

Versão

Principal

Margem de

segurança

Dimensões

Mínimas

Esta é a versão institucional e 
deverá servir como primeira 
opção para a utilização do logo.

Sempre que se justi�que, as 
versões A e B poderão ser 
utilizadas.
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2. Cores e tipografia

CMYK

RGB

WEB

10 / 98 / 96 / 0 
213 / 28 / 29

# D51C1D

14 / 11 / 95 / 0
231 / 209 / 0

# E7D100

97 / 85 / 0 / 0
44 / 59 / 143

# 2C3C8F

0 / 0 / 0 / 100
B: 29 / 29 / 27
# 1D1D1C

1234567890
qwertyuiopasd
fghjklçzxcvbnm
!”#$%&/()=?*`^
><,.-;:_€

1234567890
qwertyuiopasd
fghjklçzxcvbnm
!”#$%&/()=?*`^
><,.-;:_€

Positivo

e Negativo

Cores

Escala de 

Cinzentos

Tipografia

Tipogra�a 1 - Títulos/destaques
Fonte: Qlassik
Esta fonte e os seus estilos são utilizados apenas no logotipo e em 
títulos/destaques de materiais relacionados.
* Download: http://goo.gl/I2uWMc (gratuito)

Tipogra�a 2 - Texto
Fonte: Myriad Pro
Esta fonte e os seus estilos são utilizados apenas para textos de 
materiais relacionados.
* Download: http://goo.gl/3luq8U (versão paga) 
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3. Fundos

A aplicação do logotipo sobre fundos cromáticos ou fotográ�cos deverá garantir a inteira legibilidade do mesmo.
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4. Proibições

Sínodo
Lisboa 2016

Paróquia

São expressamente proibidas todas as alterações ao logotipo. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre a correta aplicação do logotipo, pode contactar o Secretariado Geral do Sínodo Diocesano, através do email sinodo2016@patriarcado-lisboa.pt?

Adicionar novos simbolos Trocar cores Substituir as formas e/ou lettering Aplicar apenas o simbolo, 
separado do lettering

Aplicar contorno

Reposicionar as formas

Aplicar versão cromática 
sobre fundo escuro

Adicionar informação 
dentro da margem de segurança

Girar Desproporcionar
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6 7

setembro a dezembro 2014

Oração

Invoco o Espírito Santo para que me inspire e me conduza, em liberdade 

e sem preconceitos, na leitura, na re�exão, na partilha e na concretização 

da Exortação Apostólica do Papa Francisco «A Alegria do Evangelho».

V/. Vinde, Espírito Santo,

enchei os corações dos vossos �éis.

R/. E acendei neles o fogo do Vosso amor.

V/. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito,

e tudo será criado.

R/. E renovareis a face da terra.

Senhor nosso Deus,

que instruís os corações dos vossos �éis 

com as luzes do Espírito Santo,

fazei que apreciemos retamente todas as coisas,

segundo o mesmo Espírito,

e que gozemos sempre da sua consolação.

Por Cristo, Senhor nosso. Amen.

Leitura e reflexão pessoal

Leio integralmente o Capítulo I [n.19-49] da Exortação Apostólica «A 
Alegria do Evangelho». Nessa leitura pessoal sublinho o que mais me 
interpela ou chama a atenção e anoto as interpelações, as observações 
e as “luzes” que o texto do Papa Francisco me suscita – para mim, para 
o grupo cristão de que faço parte, para a Igreja diocesana de Lisboa e 
para a Igreja universal.

Diálogo em comunidade

Reúno-me em grupo de diálogo (família, movimento eclesial, grupo pa-
roquial a que pertenço, comunidade religiosa, escola, associação, insti-
tuição cívica / social / pro�ssional a que pertenço, grupo a constituir es-
peci�camente para este �m…) e partilho os sublinhados e as anotações 
que �z na minha leitura pessoal. Escuto os outros com atenção. Re�ito 
e levanto novas questões. Apresento propostas para o Sínodo debater, 
aprofundar e aclarar.
Para este diálogo em comunidade, terei em conta todo o 1.º capítulo 
da Exortação Apostólica e concorrerei para um debate amplo e aberto. 
Contudo, para melhor balizar o diálogo, posso servir-me da síntese e 
questões apresentadas de seguida. Não se torna obrigatório responder 
à totalidade das questões; mas a diversidade das mesmas facilitará uma 
discussão mais ampla.

8 9

setembro a dezembro 2014

«A Alegria do Evangelho»

Capítulo I: «A Transformação Missionária da Igreja»

I. Uma Igreja «em saída»

A Igreja «em saída» é a comunidade de discípulos missionários que «pri-

meireiam», que se envolvem, que acompanham, que fruti�cam e fes-

tejam. Primeireiam – desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa! A 

comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, 

precedeu-a no amor (cf. 1 Jo 4, 10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe 

tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e che-

gar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Ousemos 

um pouco mais no tomar a iniciativa! Como consequência, a Igreja sabe 

«envolver-se». Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envol-

ve-Se e envolve os seus, pondo-Se de joelhos diante dos outros para os 

lavar; mas, logo a seguir, diz aos discípulos: «Sereis felizes se o puserdes 

em prática» (Jo 13, 17). Com obras e gestos, a comunidade missionária 

entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for 

necessário – até à humilhação e assume a vida humana, tocando a carne 

sofredora de Cristo no povo. [EG 24]

É essencial tomarmos o pulso ao sentido missionário com que vivemos 

(individualmente e em comunidade). Responde:

• O dinamismo missionário está presente em cada um de nós?

• As nossas comunidades respiram a urgência de levar a todos, 

sem excepção, o anúncio do Evangelho?

• Limitamo-nos a acolher quem nos procura ou partimos, pelas 

encruzilhadas dos caminhos, em busca dos afastados e excluí-

dos?

• Que desa�os novos coloca o mundo de hoje à missão evangeli-

zadora da Igreja?

• O que é que na nossa vida (individual e comunitária) é já expres-

são da alegria missionária e do desejo de partilhar com todos a 

Boa Nova que é conhecer Jesus Cristo e viver unido a Ele?

• Que iniciativas concretas é que a nossa comunidade pode/deve 

tomar para chegar a todos e a cada um em particular?

• Como tocar a vida de cada um dos nossos irmãos, acompanhá-

-los e celebrar em conjunto o caminho feito?

II. Pastoral em conversão

Espero que todas as comunidades se esforcem por usar os 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 

nos serve uma «simples administração». Constituamo-nos em «estado 

permanente de missão», em todas as regiões da Terra. [EG 25]

«A Igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o 

seu próprio mistério (...). Desta consciência esclarecida e operante deri-

va espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da Igreja, 

tal como Cristo a viu, quis e amou, ou seja, como sua Esposa santa e 

imaculada (Ef 5,27), com o rosto real que a Igreja apresenta hoje. (…) Em 

consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impa-

ciente de renovação, isto é, de emenda dos defeitos, que aquela cons-
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“O sonho
missionário
de chegar
a todos”Papa Francisco, Evangelii Gaudium nº 31
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