
De: Google Forms forms-receipts-noreply@google.com
Assunto: Patriarcado de Lisboa | Fase diocesana

Data: 30 de março de 2022, 01:58
Para: hospitalsantamarta.capela@gmail.com

Obrigado por preencher o formulário Patriarcado de Lisboa 
| Fase diocesana 
Foi recebido o seguinte.

Editar resposta

Patriarcado de Lisboa | Fase 
diocesana 
Este formulário destina-se à recolha das respostas da Caminhada Sinodal realizada na 
Diocese de Lisboa, sintetizada pelos Coordenadores Locais das diversas realidades 
eclesiais (Paróquias/Comunidades/Movimentos/Estruturas diocesanas/outros).

Se tiver conta no google, ao fazer o seu login, o formulário será automaticamente 
gravado com as respostas que for preenchendo. Até o submeter, poderá alterar o 
formulário quando desejar. 
Se não tiver conta no google, não necessita fazer o login, mas recomendamos que 
preencha o formulário na integra e o submeta de imediato.

Com ou sem conta no google, após o preenchimento do formulário, receberá uma 
cópia das suas respostas no email que indicar de seguida. 

Recordamos que a questão fundamental que orienta esta consulta do Povo de Deus, é 
a seguinte: Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”: como 
é que este “caminhar juntos” se realiza hoje na vossa Igreja particular? Que passos o 
Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?

Email *

hospitalsantamarta.capela@gmail.com

Nome

António Pedro Fernandes Monteiro

Con!rmo que sou coordenador local designado por uma paróquia ou 
outra realidade eclesial *

Sim

Breve caracterização da realidade eclesial

Realidade eclesial (Paróquia/Comunidade/Movimento/Estrutura 
diocesana/outro) (Até 100 caracteres)

Comunidade da Capela do Hospital de Santa Marta

Vigararia:

Lisboa I

Ao todo, quantas pessoas pa"icipam habitualmente nas missas 
dominicais da sua realidade eclesial? 

65

Descrição do processo de recolha de informação

Quantos grupos no total estiveram envolvidos na re#exão sinodal?

4

Quantas pessoas estiveram envolvidas no processo sinodal na sua 
realidade eclesial?

51 - 75

Das seguintes faixas etárias, indique quais pa"iciparam na re#exão sinodal 
na sua realidade eclesial

Menos de 10 anos

Entre os 11 e os 20 anos

✓ Entre os 21 e os 30 anos

✓ Entre os 31 e 40 anos

✓ Entre os 41 e 50 anos

✓ Entre os 51 e 60 anos

✓ Entre os 61 e 70 anos

✓ Entre os 71 e os 80 anos

Mais de 80 anos

Das seguintes faixas etárias, indique...

a que mais participou na reflexão sinodal na
sua realidade eclesial

a segunda mais
participativa

Menos de 10
anos

Entre os 11 e os
20 anos

Entre os 21 e os
30 anos

Entre os 31 e 40
anos

Entre os 41 e 50
anos

Entre os 51 e 60
anos

Entre os 61 e 70
anos

Entre os 71 e os
80 anos

Mais de 80 anos

Indique que formas de recolha foram utilizadas no processo sinodal na sua 
realidade eclesial:

✓ Assembleia Paroquial/Comunitária

Conselho Pastoral

Grupos existentes

✓ Grupos criados propositadamente

Inquéritos

Tertúlias/debates

Outra:  

Como decorreram os encontros?

Totalmente online

Maioritariamente online

Igualmente online e presencial

Maioritariamente presencial

Totalmente presencial

O processo sinodal contou com a pa"icipação de pessoas que 
habitualmente estão menos envolvidas com a vida eclesial?

✓ Pessoas que não desenvolvem uma missão específica na comunidade

✓ Baptizados sem prática dominical

Crentes de outras igrejas cristãs

Crentes de outras confissões religiosas

Não crentes

Representantes da sociedade civil

Outra:  

Se o processo sinodal contou com a pa"icipação de pessoas que 
habitualmente estão menos envolvidas com a vida eclesial, descreva 
brevemente esse envolvimento. (Até 300 caracteres)

Sentiu-se um grande entusiasmo no processo sinodal, como que reagindo a uma 
certa tristeza e desencanto de muitos face à instituição. Além dos 3 grupos que 
reuniram presencialmente várias vezes, o grupo que reuniu online contou com várias 
pessoas impossibilitadas de aceder aos sacramentos. 

O processo sinodal na sua realidade eclesial promoveu alguma ação 
especi!ca para envolver os jovens?

Sim

Não

Se houve algum envolvimento especí!co dos jovens, indique-nos como 
foi esse processo. (Até 300 caracteres)

Como avalia, na sua realidade eclesial...

Nulo Fraco
Suficien

te
Bom

Muito
Bom

A divulgação do processo sinodal

A participação/envolvimento da
comunidade cristã

A adesão da sociedade civil

O entusiasmo dos participantes

A adesão ao método de discernimento
espiritual

O desejo de continuidade do processo
sinodal

Compromisso com a reflexão da
comunidade

Indique as principais dúvidas e di!culdades no processo sinodal:

✓ Não houve dúvidas nem dificuldades

Perceber os objetivos deste Sínodo

Pandemia e a dificuldade em congregar a comunidade

Adesão e participação da comunidade crente,

Divulgação e informação

Identificar responsáveis para liderar o processo

Aplicação do método de discernimento comunitário

✓ Outra:  
A dúvida mais generalizada prendia-se com o processo de síntese que
tende a arredondar as ideias e a distanciar-se do trabalho realizado.

Apresentação dos resultados

Dos temas propostos pelo Documento Preparatório do Sínodo, assinale 
todos os que foram abordados na re#exão feita na sua realidade eclesial.

✓ Questão fundamental do sínodo: Como “caminhar juntos”?

✓ Companheiros de Viagem

✓ Ouvir

✓ Tomar a palavra

✓ Celebrar

✓ Corresponsáveis na missão

✓ Dialogar na Igreja e na Sociedade

✓ Dialogar com as outras confissões cristãs

✓ Autoridade e Participação

✓ Discernir e decidir

✓ Formação para a Sinodalidade

Outra:  

Indique o tema que... (apenas 1 tema por coluna)

foi
mais

debatid
o.

criou maior
tensão/disc

ordância.

deu origem a
diversos

pontos de
vista.

gerou
maior

consen
so.

abriu novos
caminhos
de missão.

Questão fundamental
do sínodo: Como
“caminhar juntos”?

✓

Companheiros de
Viagem

✓

Ouvir

Tomar a palavra

Celebrar

Corresponsáveis na
missão

✓

Dialogar na Igreja e na
Sociedade

✓

Dialogar com as
outras confissões
cristãs

Autoridade e
Participação

✓

Discernir e decidir

Formação para a
Sinodalidade

Outro (tema
adicionado na
resposta à questão
anterior)

Face às respostas anteriores apresente os aspetos mais positivos da 
re#exão. (Até 400 caracteres)

A Comunidade sente-se em caminho e o processo sinodal não desistir de sonhar com 
a Igreja que queremos e ainda não somos. Juntos, redescobrimos a consciência do 
mistério de Deus e da sua presença, a beleza da fé, o poder da escuta e da oração, o 
mistério e o fascínio pelos Evangelhos, a riqueza da vida em comunidade na 
codecisão e no acolhimento e integração de quem não se sente incluído.

Face às respostas anteriores apresente os aspetos mais negativos da 
re#exão. (Até 400 caracteres)

Da reflexão, não houve aspectos negativos. Os que mais discutidos foram uma 
riqueza. Há aspectos na vida da Igreja (na comunidade, na diocese, no país, na Igreja 
universal) que são motivo de tristeza e desencanto: pouca prática de escuta e 
arrogância de muitos líderes; não evidência de uma opção preferencial pelos pobres; 
insistência em doutrinas divorciadas da realidade, em teorias de conspiração

Visão da Igreja atual e propostas de mudança

A Questão Fundamental
Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. 
Como é que este “caminho em conjunto” está a acontecer hoje na nossa Igreja local?
Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”? 

Qual a visão actual da Igreja que resulta da re#exão sinodal realizada na 
sua realidade eclesial? (Até 700 caracteres)

Fomos sensíveis ao modelo de Igreja Hospital-de-Campanha. Acreditamos que a 
sinodalidade é o caminho para a Igreja de hoje, inspirando as comunidades numa 
dinâmica de aproximação, cuidado, responsabilização e participação de cada um. No 
entanto, existe um grande peso de uma tradição na Igreja, mais preocupada em ser 
Mestra que Mãe, distante dos modos de vida contemporâneos, sendo fácil de 
constatar que, muitas vezes, os que “caminham juntos” são apenas os que têm e/ou 
julgam ter condições para cumprir os preceitos estabelecidos. 

Da re#exão sinodal realizada na sua realidade eclesial, quais as áreas em 
que a Igreja necessita de conversão? (Até 700 caracteres)

A Igreja deve estimular a prática do diálogo com todos, ousando a criatividade e a 
inovação na procura de novas formas e vivências da fé, sintonizados com o II Concílio 
do Vaticano. Deve passar de uma Igreja moralista, do dever-fazer, para uma Igreja que 
nos dê a alegria da pertença, do poder-ser. Mais do que propor uma doutrina, deve 
escutar e atender à vida concreta das pessoas na sua fragilidade, sobretudo nas 
periferias. A diversidade não é uma ameaça para a Igreja. A conversão implica o 
acolhimento de todas as pessoas, no seu género, etnia, ou orientação sexual, 
integrando pastoral, litúrgica e sacramentalmente as diferentes realidades pessoais e 
familiares.

Da re#exão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a sua 
realidade eclesial concreta que merecem maior destaque? (Até 500 
caracteres)

Como uma pequena comunidade de baptizados que se sentiam em diáspora, vivemos 
a experiência da sinodalidade como um «tempo favorável», um convite do Papa a não 
desistir de sonhar com a Igreja que queremos e ainda não somos. Queremos 
aprofundar um estilo participativo e comunitário, que reclama uma permanente 
atitude de escuta, diálogo e inclusão de cada um na inteireza da sua história. 
Desejamos aproximarmo-nos da comunidade hospitalar e estabelecer um sínodo 
permanente que conduza a comunidade.

Da re#exão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja 
diocesana que merecem maior destaque? (Até 500 caracteres)

Que a formação nos seminários seja um processo integral de liberdade, de 
autoconhecimento, de apreço pela verdade e singularidade de cada um, uma iniciação 
à sinodalidade, à escuta e ao acolhimento, e não uma formatação. Que o exercício do 
poder seja participado, na partilha de responsabilidades e integração de diferentes 
sensibilidades, atentas à profecia.Não sejam os leigos meros executores das 
decisões hierárquicas, mas participem na liderança das comunidades e na nomeação 
dos seus pastores. 

Da re#exão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja 
em geral que merecem maior destaque? (Até 500 caracteres)

À semelhança de outras tradições cristãs, sugerimos a criação de estruturas sinodais 
permanentes, que permitam e promovam a participação e a codecisão de todos os 
baptizados. Que os ministérios sejam exercidos em função de carismas e não de 
género. Sejam as mulheres integradas em lugares de decisão. Sendo a «realidade é 
superior à ideia», defendemos uma revisão do Catecismo em relação à afectividade e 
à sexualidade humana, em linha com o conhecimento científico.

Que outros pontos de vista relevantes foram destacados na re#exão 
sinodal realizada na sua realidade eclesial e que ainda não foram 
referidos? (Até 1000 caracteres)

Além da territorialidade, o paradigma comunitário deve ser reproposto como modelo 
eclesial privilegiado, em novas formas de vida evangélica, inspiradas em modelos de 
pequenas comunidades de encontro e proximidade, de promoção de fraternidade e de 
inclusão, escuta e refúgio das pessoas sem voz, das minorias e dos pobres, atentas à 
diversidade dos carismas e situações de vida. A linguagem e a estética litúrgicas 
devem buscar a simplicidade, a par de uma participação mais concreta de todos. Que 
haja um esforço por tornar os textos e os gestos compreensíveis e inclusivos. A Igreja 
deve assumir, com coragem e humildade, as suas sombras e cuidar das suas vítimas.
A Igreja em Portugal deve abordar com seriedade o papel da Universidade Católica na 
investigação e implementação de novos modelos económicos e sociais, em 
coerência com os valores do Evangelho.
A nossa reflexão sinodal: 
https://capeladesantamarta.pt/wp-content/uploads/2022/03/Documento-Sintese-
Capela-do-Hospital-de-Santa-Marta.pdf 

Muito obrigado pela sua pa"icipação!

Criar o seu próprio Formulário do Google
Denunciar abuso
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