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Retrospetiva da Caminhada Sinodal de Lisboa 

Documento de trabalho para a Assembleia de Avaliação 
 

O inquérito «Retrospetiva da Caminhada Sinodal de Lisboa» tinha por objetivo 

alcançar uma visão global da receção da Constituição Sinodal de Lisboa [CSL]. 

Composto de cinco partes, uma de caráter introdutório; as restantes, referentes aos 

âmbitos trabalhados ao longo de cada um dos anos, bem como ao objetivo transversal 

(Palavra de Deus, Liturgia, Caridade e Edificação Comunitária); os seus resultados serão 

tidos em conta na reflexão da Assembleia de avaliação da receção do Sínodo, que 

decorrerá a 18 e 19 de junho de 2021. 

 

1| Análise do questionário 
Sendo um instrumento de análise quantitativa, destinava-se a um público 

universal. Participaram neste inquérito 1524 indivíduos, residentes na área geográfica do 

Patriarcado de Lisboa, com idades compreendidas entre os 10 anos de idade e mais de 81.  

Os participantes são na maioria mulheres (63,1%), ao passo que os homens representam 

36,9%. Correspondem, na sua grande maioria, a pessoas em idade adulta, com idades 

compreendidas entre 41 e 80 anos de idade (77,7%). A população jovem representa quase 

vinte por cento (19,9%) dos inquiridos. A esta luz podemos caracterizar os participantes 

como pessoas adultas integradas nas comunidades cristãs. Pelo cariz do inquérito, tanto 

os mais jovens como os restantes, parecem desempenhar algum serviço eclesial 

específico, correspondendo a um perfil de cristão praticante e militante1.  

 
1 Se tivermos em conta a estatística referente ao conjunto da diocese, em que o número absoluto de 
pessoas envolvidas nos serviços paroquiais (Acólitos, Cantores, Catequistas, Leitores, Membros do 
Conselho Económico e do Conselho Pastoral, de irmandades e Confrarias, Ministros das Exéquias, 
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Com base na organização territorial-vicarial prevista na divulgação do inquérito, 

é natural que a esmagadora maioria dos participantes se situe em âmbito paroquial 

(83,3%). Isto revela o empenho das comunidades cristãs na dinamização do processo de 

avaliação sinodal, se bem que seja impossível determinar em quantas paróquias se 

organizaram os encontros previstos. A distribuição dos participantes por vigararias é 

bastante díspar, oscilando entre os 18% e os 1,6%.  

Quase equiparadas encontram-se pessoas que, nas suas comunidades, realizam 

serviços ligados à evangelização (41,5%) e à liturgia (41,3%). As que se dedicam, 

explicitamente, a serviços ligados à caridade fixam-se pouco acima dos dez pontos 

percentuais (12,1%). Pertencem a órgãos de coordenação pastoral 13,5% dos inquiridos. 

Outras formas de participação eclesial fixam-se perto dos 30%.  

 

A caminhada sinodal  

De um modo global, os inquiridos mostram-se conscientes do percurso de receção 

da Constituição Sinodal de Lisboa, quanto aos três temas anuais e ao objetivo transversal. 

O facto de valorizarem muito positivamente o contributo destes temas para o 

aprofundamento de cada uma das dimensões da Igreja, revela que a caminhada sinodal 

aprofundou o conhecimento do que é a Igreja, do que é uma comunidade e a relação 

intrínseca que existe entre Palavra, Liturgia, Caridade e Comunhão.  

 

Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé (CSL 38)  

Os inquiridos concordam, parcialmente e totalmente (85%), que houve um reforço 

da importância da Palavra de Deus na vida das comunidades paroquiais e na sua 

consideração como fundamento da ação pastoral.  

A Palavra de Deus constitui, para uma larga maioria, não apenas o lugar onde 

nasce a fé, mas onde ela se alimenta e é constantemente despertada. Assim se verifica 

pelas respostas que apontam para a presença da Palavra de Deus na Evangelização e 

Catequese (62,3%) e na Liturgia (61%).  

Quanto a modalidades de reforço da Palavra de Deus, destacam-se, numa lógica 

mais ad intra, a celebração do Domingo da Palavra (51,3%) e a organização de diversas 

 
Ministros Extraordinários da Comunhão, Moderadores de ADAP e outros corresponde a 34.229 
pessoas e mesmo sabendo que muitas delas exercem diferentes serviços e ministérios, o número de 
inquiridos leigos corresponde a (1524-113 = 1411) a apenas 4,1% desse valor. Retirando os acólitos, 
muitos deles crianças, o número percentual (34.229 – 2871 = 31.358) é de 4,5%.  
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ações de formação. Aproximadamente 1/3 dos inquiridos refere que nas suas 

comunidades foram desenvolvidas iniciativas explícitas de evangelização para chegar aos 

que ainda não têm fé (33%).  

No que diz respeito a iniciativas de formação bíblica, os inquiridos destacam as 

iniciativas formativas de âmbito local (52,1%) e as de âmbito diocesano (Formação de 

Catequistas 56,8%; Escola de Leigos 40,9% e Formação à Distância 35,4%). De um modo 

global, considera-se que a resposta da comunidade cristã à vivência deste ano foi positiva 

(85%).  

 

Viver a Liturgia como lugar de encontro (CLS 46) 

Os inquiridos destacam a importância e centralidade da celebração litúrgica nas 

comunidades cristãs a que pertencem (93%). No ano dedicado à Liturgia apostou-se numa 

vivência mais aprofundada dos tempos litúrgicos (58,2%), numa valorização do Domingo 

(50,3%) e numa compreensão dos ritos e símbolos litúrgicos (50,1%). Denotou-se, ainda, 

uma acentuação da dimensão espiritual da vida cristã (43,8%) e da celebração dos 

sacramentos como lugares de despertar o desejo de Deus (34,4%).  

As comunidades têm acentuado a centralidade da Liturgia através de uma maior 

preocupação com a proclamação da Palavra de Deus (57,3%), com a consciencialização 

da importância do Domingo e da participação na Eucaristia (55,2%) e com a celebração 

do Sacramento da Reconciliação (44%). Tem-se apostado, ainda, numa melhoria da 

qualidade musical (37,8%) e na realização de ações de formação litúrgica (37,5%).  

Ao nível da oração e da espiritualidade, os inquiridos valorizam as diversas formas de 

oração pessoal e comunitária, a prática da Liturgia das Horas e da lectio divina, as 

expressões de piedade popular e os retiros e exercícios espirituais.   

De um modo global, os inquiridos consideram que as iniciativas formativas 

propostas pelo Departamento de Liturgia foram de grande utilidade para o 

aprofundamento do significado da Liturgia da Igreja (82%) e que a resposta da 

comunidade cristã à vivência deste ano foi positiva (85,6%).  

 

Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias (CSL 53)  

O chamamento a viver mais a caridade e a atenção às periferias foi sentido por 

82% dos inquiridos. De entre os aspetos que mais contribuíram para a consciência de que 

a comunidade cristã é chamada a viver a caridade destacam-se: a criação ou intensificação 

de grupos de voluntariado (56,2%), consciencialização dos problemas reais (53,9%), 
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novos modos de atenção às periferias (40,1%) e ações de sensibilização e formação 

(22,5%).  

Os âmbitos em que mais se concretizou a opção preferencial pelos pobres foram: 

o apoio alimentar (88,3%), o apoio pessoal e familiar (58,9%), o anúncio do Evangelho 

junto dos mais carenciados (27,3%), a promoção da saúde e tratamento da doença 

(26,8%), a educação, formação e capacitação (22,2%), a habitação (14,4%), o apoio 

documental (10,7%), a defesa dos seus direitos (10,1%) e a promoção do emprego (9,5%).  

O acompanhamento e integração das pessoas nas suas dificuldades verificou-se, 

particularmente, no desenvolvimento de projetos de apoio a idosos (55,9%) e de 

acompanhamento das famílias (52,7%) e de projetos educativos destinados a crianças e 

jovens (39,3%). As comunidades promoveram a dinamização de espaços de acolhimento 

e de escuta (32,4%), prestaram uma maior atenção aos estrangeiros (16,7%) e integraram 

as pessoas portadoras de deficiência (13,4%). 

As semanas vicariais da caridade, devido à situação pandémica, mesmo com o 

alargamento da sua realização a dois anos pastorais, caracterizou uma atividade pastoral 

que, do ponto de vista da execução e da divulgação, revelou algumas dificuldades: apenas 

16,5% dos inquiridos participou e considerou ter sido positiva, ao passo que 42,1% diz 

não ter tido conhecimento da iniciativa.   

A maioria dos inquiridos revela conhecer a ação caritativa desenvolvida pela 

diocese (56,6%). No contexto da atual pandemia, a atividade social das comunidades 

cristãs revelou-se bastante significativa no que diz respeito ao apoio às pessoas em 

situação de maior pobreza, isolamento e menor autonomia (83,7%).  

 

O caminho da receção sinodal – A Igreja, rede de relações fraternas (CSL 60)  

Quanto à concretização do objetivo transversal e ao próprio caminho de receção 

sinodal no seu conjunto, fixam-se em média nos 70% as respostas que dizem concordar, 

concordar parcialmente ou concordar totalmente. A percentagem de respostas do lado do 

discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente, fixa-se na ordem dos 30%. Isto 

sucede no que diz respeito à verificação de que o caminho sinodal tenha fomentado a 

comunhão entre os diversos grupos e movimentos das comunidades cristãs (29,1%), que 

as suas estruturas físicas se tenham tornado mais acolhedoras e acessíveis a todos 

(28,8%), se tenha incentivado o trabalho em equipa, promovendo o envolvimento de 

todos, concretamente, através do Conselho Pastoral Paroquial e do Conselho para os 

Assuntos Económicos (27,8%), se tenha verificado um trabalho de cooperação com 
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outras paróquias (41,7%) e com outros grupos e instituições dentro da área da paróquia 

(36%).  

Os inquiridos evidenciam a perceção de que a paróquia tenha crescido na 

consciência de que é chamada a evangelizar com os meios e linguagens dos dias de hoje 

(77,8%) e que, ao longo destes anos, se percorreu um caminho para fazer da Igreja uma 

rede de relações fraternas (76,8%).  

 

 

2| Aspetos positivos da caminhada sinodal  
Os aspetos positivos da caminhada sinodal centram-se numa dinamização das 

comunidades paroquiais em torno da vivência dos temas anuais. Foram inúmeras as 

iniciativas desenvolvidas para cumprir os objetivos propostos pela caminhada de receção 

da CSL. Ao longo do percurso parece ter-se evidenciado uma maior compreensão da 

interligação entre Evangelização, Liturgia e Caridade e uma consciencialização da 

vivência da comunhão eclesial, tanto ao nível das relações humanas, como na 

coordenação dos diversos âmbitos da ação pastoral. Quanto aos objetivos propostos 

destacam-se os seguintes aspetos:  

Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé (CSL 38)  

Destacou-se a primazia da Palavra de Deus nas ações eclesiais. Existe uma oferta 

e procura sustentadas de formação dos leigos tanto ao nível da formação e oração pessoal, 

quanto à formação específica referente aos serviços que desempenham. Reforçou-se a 

presença da palavra de Deus na vida familiar.  

Viver a Liturgia como lugar de encontro (CLS 46) 

A caminhada de receção sinodal sublinhou a centralidade da dimensão celebrativa 

na vida das comunidades. Estas procuram propor uma liturgia bem celebrada e vivida, 

ligada à vida e promotora da comunhão. A formação litúrgica constitui um dos aspetos 

fundamentais para a contínua renovação da liturgia, bem como para a formação dos 

ministérios litúrgicos.  

Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias (CSL 53)  

Acentuou-se o papel crucial da Igreja na resposta às necessidades imediatas das 

pessoas. A atual pandemia tornou eficaz e real a saída em direção a inúmeras periferias 

existenciais. No que diz respeito à resposta imediata às solicitações manifestou-se uma 

grande disponibilidade por parte das comunidades, também na parceria com outras 
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instituições públicas e privadas. Incrementou-se, também, o desenvolvimento de 

processos de acompanhamento das pessoas e das famílias nas suas diversas situações. Ao 

nível institucional revelou-se uma maior consciência da necessidade das instituições 

sociais trabalharem em conjunto.  

A Igreja, rede de relações fraternas (CSL 60)  

Este objetivo concretizou-se num incentivo à criação e formação dos Conselhos 

Pastorais Paroquiais e dos Conselhos para os Assuntos Económicos. A Igreja procurou 

adaptar-se à situação provocada pela pandemia, utilizando os meios digitais para 

favorecer a comunhão entre os crentes.  

 

3| Principais desafios evidenciados  
No final deste processo de receção da Constituição Sinodal de Lisboa, destacam-

se alguns aspetos que continuam a desafiar a Igreja de Lisboa: 

 

Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé (CSL 38)  

• Descoberta da palavra de Deus não apenas como alimento da vida da fé, mas 

também como palavra profética que envia em missão.  

• Necessidade, por parte dos crentes e das comunidades, de crescerem na 

consciência sua da vocação missionária.  

• Dinamização de processos de efetiva saída missionária e de anúncio explícito do 

Evangelho, mediante uma formação específica.  

 

Viver a Liturgia como lugar de encontro (CLS 46) 

• Intensificação da formação litúrgica dos crentes em ordem a uma tomada de 

consciência da importância da sua participação ativa na celebração da Eucaristia 

dominical.  

• Premência de manifestar a relação intrínseca entre a celebração da fé e a vida 

fraterna em comunidade.  

 

Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias (CSL 53)  

• Considerar a caridade como uma dimensão constitutiva da identidade cristã, 

pessoal e comunitária. 
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• Necessidade de promover uma ação caritativa mais ligada à vida das 

comunidades. 

• Exigência de propor projetos missionários de saída ao encontro das periferias 

existenciais e culturais.  

 

A Igreja, rede de relações fraternas (CSL 60)  

• Promoção de uma pastoral sinodal que articule os diversos níveis da ação pastoral 

diocesana entre si e com outros organismos e movimentos eclesiais.  

• Urgência de compreender e caminhar com as novas gerações no sonho 

missionário de chegar a todos.  

 

4| Pontos para a reflexão pessoal  
Em ordem à participação na Assembleia de Avaliação, propõem-se os seguintes 

pontos para a sua reflexão pessoal:  

  

1. Apreciação global do processo de avaliação da receção da Constituição Sinodal e 

do documento de trabalho para a Assembleia de Avaliação. 

2. Dos aspetos positivos, qual considera mais importante? Há mais algum que 

gostaria de destacar ou acrescentar? 

3. Dos principais desafios evidenciados, quais considera mais importantes? Há 

algum que gostaria de destacar ou acrescentar? 

 
 


