
Processo de 
Avaliação da Receção 
da Constituição 
Sinodal de Lisboa



Receção e Avaliação

«O termo receção – do latim “receptio”, de “recipere”, com os paralelos gregos “lambaneim” 
(receber) e “dechesthai” (aceitar) – aponta fundamentalmente para o facto de se acolher, 
aceitar, receber alguma coisa, algum bem». 
(BORGES DE PINHO, J.E., A Receção como Realidade Ecuménica e tarefa eclesial, in Didaskalia, volume XXIII, 1993, pg. 26.)

Avaliar - verbo transitivo. 1. Determinar o valor de; 2. Compreender; 3. Apreciar, prezar; 
4. Conhecer o seu valor.
("avaliação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/)



Objetivos 

Celebrar e agradecer o 
caminho percorrido

Avaliar a receção da 
Constituição Sinodal de Lisboa 
ao longo deste quadriénio

Projetar os próximos anos 
pastorais no Sonho 
missionário de chegar a todos



Etapas do 
Processo 

de 
Avaliação 

da Receção 
do Sínodo

1- Oração e reflexão 

2- Inquérito e documento de 
trabalho

3- Assembleia Diocesana de 
Avaliação

4- Documento final



1| Oração e 
reflexão



1| Oração e reflexão
• Na primeira etapa da avaliação, somos convidados à oração

e reflexão cerca do caminho percorrido nos últimos quatro
anos.

• Documentos para orientar esta etapa:
• Carta e vídeo do Senhor Patriarca
• Proposta de oração e reflexão comunitária,
• Documentário com a síntese da Caminhada Sinodal

(programa 70x7 de dia 25 de abril de 2021).



1|Oração e reflexão em 
grupo

• A reflexão pode ser feita ao nível das
estruturas diocesanas, vigararias, paróquias
(conselhos pastorais ou outros órgãos de
coordenação pastoral e/ou outros grupos)

• Para avaliar os objetivos cada comunidade
pode subdividir-se em vários grupos de
acordo com a área de ação pastoral.



Passos a dar 
antes do 
preenchimento 
do inquérito:

Hipótese 1 : 
Documentário da caminhada sinodal – oração e 
reflexão pessoal – oração e reflexão em grupo –
preenchimento do inquérito individualmente.

Hipótese 2:
Documentário da caminhada sinodal – oração e 
reflexão pessoal – preenchimento do inquérito 
individualmente.



2| Inquérito e documento preparatório 

• Depois desta reflexão, cada membro da comunidade
preenche o inquérito individualmente. O inquérito terá
respostas fechadas (selecionar várias opções
apresentadas). Este inquérito será lançado no final de
Abril e encerrará a 16 de maio.

• Os inquéritos também serão disponibilizados em
ficheiro PDF para poderem ser preenchidos em
formato de papel. Neste caso, cada comunidade ficará
responsável pela impressão e por inserir os dados
digitalmente.



INQUÉRITO
Disponibilizado a partir de 27 de 
abril de 2021. Para preencher 
individualmente.



2.2| Documento 
preparatório

• Com base neste inquérito produzir-se-á um 
relatório com uma síntese da caminhada 
percorrida ao longo dos quatro anos de receção 
sinodal. 
• Esse relatório servirá de documento de trabalho 

para os membros da Assembleia de Avaliação.
• Os resultados das respostas  de cada vigararia 

serão disponibilizados aos respetivos vigários, 
possibilitando uma avaliação local.



Cronograma

Data Evento
Quinta-feira, 8 de abril Início do processo de avaliação
Quinta-feira, 15 de abril Nomeação e convocação dos membros da Assembleia Diocesana

Domingo, 25 de abril Documentário sobre a caminhada sinodal
Quinta-feira, 29 de abril Abertura do inquérito online
Domingo, 16 de Maio Encerramento do inquérito online
Quinta-feira, 3 de junho Envio do documento de trabalho aos participantes da Assembleia e 

publicação do documento de trabalho no site do Patriarcado

Sexta-feira e Sábado, 18 e 19 de 
junho

Realização da Assembleia de Avaliação



3| Assembleia 
de Avaliação

Centro Diocesano de Espiritualidade do Turcifal, 
Sexta-feira e Sábado, 18 e 19 de junho de 2021



participantes

• Conselho Episcopal

• Cabido

• Vigários

• Conselho Presbiteral

• Conselho Pastoral Diocesano

• Secretariado do Sínodo



4| Documento Final da Avaliação 
da Receção do Sínodo


