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Nota de Abertura
O Papa Francisco escolheu como tema da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos de
2023 Por uma Igreja sinodal – Comunhão, Participação, Missão – lançando o desafio a
todas as comunidades da Igreja de promoverem uma reflexão alargada e participada
sobre a forma como cada uma está a percorrer o seu caminho dentro da Igreja e no
mundo que a rodeia.
Na paróquia do Campo Grande este caminho teve início em novembro, com a divulgação
do sínodo no jornal paroquial Ágape e foi amadurecendo até fim do mês de março, data
limite para o envio dos contributos ao Patriarcado dos resultados da escuta desta
primeira fase, a fase diocesana. Seguir-se-ão novos momentos de síntese e escuta, a
nível nacional e internacional, que culminarão, em outubro de 2023, na reunião do
sínodo, em Roma.
Pretende-se que este seja o começo de um novo caminho para a Igreja e para cada
paróquia ou comunidade. Neste documento, partilha-se a metodologia que foi usada no
Campo Grande nesta fase e os resultados alcançados. Foi decidido promover três tipos
de momentos: de escuta, de oração e de formação.
No dia 8 de março, foi realizado um momento de formação (conferência pelo padre Luís
Marinho), seguido de um momento de oração com o terço proposto pela diocese e
convívio (no qual participaram cerca de 50 participantes). Quanto aos momentos de
escuta, eles iniciaram com a realização de um inquérito online a toda a comunidade
paroquial (562 respostas), durante o mês de janeiro e continuaram no dia 3 de março,
na reunião do Conselho Pastoral Paroquial, tendo sido depois realizados pelos grupos
que compõem a dinâmica de funcionamento da paróquia. Destes, 15 entregaram
contributos escritos. A 20 de março, houve ainda um momento de escuta em grupo,
aberto à comunidade (onde participaram 16 pessoas).
As dinâmicas em grupo tinham como objetivo que cada grupo, após reflexão e partilha
em conjunto, desse resposta às seguintes questões:
O que é que a Igreja te traz de bom? E tu, o que podes trazer?
Em que é que a Igreja te desaponta?
Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
Em seguida, apresenta-se o resultado destes momentos de escuta, começando pelo
contributo final elaborado pelo grupo de trabalho sobre o sínodo, que foi enviado para
o Patriarcado de Lisboa, seguido do tratamento dos dados do inquérito e das sínteses
dos grupos. Em anexo, encontram-se todas as respostas abertas recebidas no inquérito,
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os contributos dos grupos, o guião para os encontros de grupo e o material de
divulgação.

Contributo da Paróquia do Campo Grande o Sínodo 2023
Após a caracterização da realidade paroquial e da forma como decorreu o processo de
auscultação, as respostas às questões colocadas, todas com limites estreitos de
caracteres:
1. Face às respostas anteriores apresente os aspetos mais positivos da reflexão.

Colocada nos grupos a questão “O que é que tu podes trazer à igreja?”, as respostas
focaram a importância da diversidade do contributo de cada um (nos seus dons e
pecados), da presença ativa, dando tempo e testemunho de forma comprometida,
respeitando os outros na sua pluralidade – realçando que todos somos Igreja. Salientase também a elevada taxa de resposta ao inquérito online (587 respostas).

2. Face às respostas anteriores apresente os aspetos mais negativos da reflexão.

“Em que é que a Igreja te desaponta?” Atitude (ausência de discussão sobre género,
papel da mulher, novas famílias; fechada, elitismo, resistente à mudança, rigidez
autorreferenciação, afastada do mundo real), Organização (corrupção, abusos,
discricionariedade), falta de unidade de carismas, na relação (falta de acolhimento,
diferenciação social), homilias culpabilizantes, falta de coerência.

3. Qual a visão atual da Igreja que resulta da reflexão sinodal realizada na sua realidade eclesial?

Igreja como comunidade, comunhão, família, amor e união, local de encontro, de vida e
de vivência, onde somos pedras vivas, local de esperança, alegria, missão e sentido de
vida. Apoia espiritualmente, local onde se criam laços de amizade, de partilha e encontro
de vivências de fé, onde se conhecem pessoas inspiradoras, se vivem momentos de
alegria maioritariamente por dois motivos: a celebração de sacramentos e de momentos
litúrgicos marcantes como missa do galo e, sobretudo, o tríduo pascal. Mas a Igreja é
também como local de exclusão, onde se faz aceção de pessoas, onde há
discricionariedade e pouca abertura no acolhimento de quem chega. Clericalismo.
Pouco apelativa para os jovens.
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4. Da reflexão sinodal realizada na sua realidade eclesial, quais as áreas em que a Igreja necessita de
conversão?

Igreja una, fraterna, transparente e coerente, que aceite a pluralidade; humilde,
aceitando o próximo sem julgamentos, com misericórdia, reconhecendo fragilidades e
limitações, com inclusão dos pobres e marginalizados, mais alegre e aberta a opiniões,
mais participação dos leigos e das mulheres, decisões participadas e responsabilidades
partilhadas, mensagem de amor sem preconceitos nem discriminações (pessoas com
deficiência) e condições (divórcio). Simplicidade, exterior e interior. Rápida e assertiva
na resolução de problemas (corrupção, pedofilia), formação do clero, para ser próximo,
menos formal e focado nos sacramentos. Opção do matrimónio aos sacerdotes e
sacerdócio para mulheres.

5. Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a sua realidade eclesial concreta
que merecem maior destaque?

Acolher todos melhor e explicitamente, promover o debate sobre temas como a
homossexualidade, diferentes espiritualidades e divorciados recasados na igreja
(“Afirmar-se como verdadeira comunidade onde todos contam e contar com todos!”).
Melhorar a divulgação daquilo que é feito e dos grupos, envolver mais os jovens nas
eucaristias, colaborar mais com entidades exteriores à paróquia que se encontram na
sua área geográfica, promover mais voluntariado e cooperação entre os grupos
existentes.

6. Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja diocesana que merecem
maior destaque?

Das respostas que obtivemos às propostas que lançámos, a Diocese nunca foi referida,
apenas a Igreja como um todo.

7. Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja em geral que merecem
maior destaque?

Aceitar e interpretar melhor os sinais dos tempos, reconhecendo os problemas
concretos das pessoas, relendo-as e avaliando-as à luz do Evangelho, com abordagens
não demagógicas. Uma igreja transparente na atitude e no discurso, coerente nos seus
comportamentos. Uma igreja próxima dos mais precisados, inclusiva da diferença.
Melhorar a formação de leigos e do Clero com vista à sinodalidade. Escutar mais todos
promovendo espaços de discussão/debate e cultivando uma Igreja mais alegre.
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8. Que outros pontos de vista relevantes foram destacados na reflexão sinodal realizada na sua
realidade eclesial e que ainda não foram referidos?

Importância do acolhimento com todos e para todos. Destaca-se a existência de um
sentimento de pertença às comunidades como a paróquia, onde há muitas pessoas que
participam ativamente com destaque para as mulheres. Importância de cultivar uma
igreja pobre com sinais interiores e exteriores de simplicidade, humildade, mais inclusiva
nomeadamente com atenção à pessoa com deficiência, e acolhedora, quebrando
preconceitos relativamente a determinados grupos sociais, sem discriminações e
condições (ex. o divórcio). Uma igreja que reconheça que “Deus fala pela vida de cada
pessoa”, capaz de acolher todos, sempre - e não “apesar de”.
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Inquérito à comunidade paroquial | Sumário Executivo
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Responderam 562 pessoas, das quais 414 frequentam a Paróquia do Campo Grande.
A maioria dos inquiridos sente que pertence à Paróquia (86%), sendo apenas 9% os que indicam
não pertencerem. 5% indica que já pertenceu no passado.
Integrar atualmente outra Paróquia/Comunidade é principal razão apontada para não pertencer
à paróquia do Campo Grande (41%).
Os paroquianos do Campo Grande não apresentam um padrão definido, quer em termos etários,
de género e de nível de escolaridade.
A maioria considera que a paróquia sempre o apoiou espiritualmente quando precisou (80%).
Em termos de apoio material, a maioria dos respondentes indica que nunca precisou (85%). 13%
afirma que foi apoiado quando precisou e apenas 2% indica o contrário.
67% dos inquiridos releva que criou laços de amizade com as pessoas que conheceu na Paróquia
(67%). 21% tem uma relação cordial com todos e 12% dos respondentes, revela que apenas
frequenta a paróquia sozinho/a ou com membros da sua família.
Ainda assim, a grande maioria (96%) revela que viveu momentos de alegria na paróquia do
Campo Grande e 88% considera que a paróquia nunca foi um obstáculo na sua vida, nunca lhe
tendo causado mágoas e/ou deixado assuntos mal resolvidos.
Quando inquiridos sobre os momentos de alegria vividos na Paróquia, 346 especificaram
momentos relacionados sobretudo com a celebração de sacramentos (primeira comunhão,
crisma e matrimónio são os mais referidos, mas há também menções à unção e reconciliação),
seja os do inquirido seja o dos seus familiares e a presença e participação na eucaristia, referida
como um momento de escuta da palavra, de fé e até mesmo de conversão. A celebração da missa
do galo e, sobretudo, o tríduo pascal são várias vezes referidos como momentos de alegria.
Quanto à superação dos momentos de mágoa, as respostas a esta questão (46) revelam
sobretudo empenho pessoal na superação, através do diálogo e da oração. Há alguns casos em
que as mágoas não foram resolvidas ou que foram atenuadas pela passagem do tempo ou pela
paciência e fé de quem sofreu. Algumas respostas revelam que o afastamento foi a solução
encontrada.
Também a maioria considera que na paróquia do Campo Grande todos são bem-vindos (71%). A
proporção dos que têm algumas dúvidas nesse bom acolhimento é de 25% (19% indica que
muitas vezes a paróquia é um espaço onde todos são bem-vindos e 6% indica que tal acontece
apenas algumas vezes).
Entre os meios de comunicação utilizados pela paróquia os avisos no final das missas (61%), as
Redes Sociais (Facebook, Instagram) (59%) e o Jornal da Paróquia, Ágape (50%) são os mais
utilizados.
A participação dos paroquianos nas atividades da paróquia é considerável: 68% integra pelo
menos um grupo. Os grupos com maior participação são os Jovens Fraternos (26%), a Liturgia
(coros, leitores, etc.) (15%), a Catequese de Crianças e Adolescentes (10%) e os Grupos de Casais
do Campo Grande (7%).
Entre os inquiridos que participam nas atividades da paróquia, 42% sente que a sua opinião é
sempre tida em conta. 10% indica que, embora dê opinião, esta nem sempre é tida em conta. A
proporção dos que não expõem as suas opiniões é considerável: 26% indica que raramente dá
opinião; e 22% indica que segue apenas as indicações que lhe são dadas.
Em relação às perguntas abertas, à pergunta “O que é para si ser Igreja” responderam 405
pessoas e todas as respostas são de índole positiva. O amor e o acolhimento são temas muito
presentes, mas é sem dúvida predominante a ideia da igreja como comunidade (71 ocorrências
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em 580), comunhão (65), família (28), amor (27) e união (23). A Igreja é também um local de
encontro, de vida e de vivência, casa onde somos pedras vivas, um local também de esperança,
alegria e missão.
Quando inquiridos sobre o que pode fazer a Paróquia do Campo Grande para fomentar a
comunhão, a participação e a missão de todos e de cada um responderam 308 inquiridos. Muitas
respostas referem que a paróquia já faz um caminho sinodal e apresentam uma apreciação
positiva do que tem sido o percurso dos últimos anos. As sugestões que são dadas apontam
sobretudo para a necessidade de acolher todos melhor e mais explicitamente, promovendo o
debate sobre temas como a homossexualidade, as diferentes espiritualidades e os divorciados
recasados na igreja (“Afirmar-se como verdadeira comunidade onde todos contam e contar com
todos!”). É apontada a necessidade de melhorar a divulgação daquilo que é feito e dos grupos
existentes, de envolver mais os jovens nas eucaristias, de colaborar mais com entidades
exteriores à paróquia que se encontram na sua área geográfica, de promover mais voluntariado
e cooperação entre os grupos existentes. É ainda de realçar o facto de várias respostas
apontarem a necessidade de uma maior escuta das opiniões e sensibilidades dos paroquianos.
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1. NUMA PALAVRA, O QUE É PARA SI SER IGREJA?
Tendo sido dada a possibilidade de todos os inquiridos responderem abertamente (sem
colocação de modalidades de resposta1), verifica-se que todas as respostas são de
índole positiva. O amor e o acolhimento são temas muito presentes, mas é sem dúvida
predominante a ideia da igreja como comunidade (71 ocorrências em 580), comunhão
(65), família (28), amor (27) e união (23). A Igreja é também um local de encontro, de
vida e de vivência, casa onde somos pedras vivas, um local também de esperança,
alegria e missão.

2. SENTE QUE PERTENCE À PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE?
Quem são os paroquianos com maior sentimento de pertença à Comunidade Paroquial?

A maioria dos inquiridos sente que pertence à Paróquia (86%). Apenas 9% dos inquiridos
sente não pertencer e os restantes 5% afirmam que já pertenceram no passado [Figura
1]. O facto de pertencerem agora a outra Paróquia/Comunidade (41%), o não conhecer
ninguém na Paróquia (9%) e não se sentir bem acolhido (7%) são as principais razões
apontadas para os inquiridos considerarem que não pertencem atualmente à Paroquia
do Campo Grande [Erro! A origem da referência não foi encontrada.]. Os respondentes
que se consideram pertencentes à Paróquia, a maioria, portanto, são de todos os
escalões etários, de ambos os géneros e de todos os níveis de escolarização. São
também os que frequentam há mais tempo a Paróquia e os que de forma mais assídua
assistem presencialmente às missas da Paróquia os que indicam pertencerem à
comunidade. Focando os inquiridos que não se consideram atualmente integrados na
Paróquia, verifica-se que estes são sobretudo indivíduos até aos 59 anos, com maior
predominância no escalão entre os 30 e os 39 anos [Erro! A origem da referência não foi
encontrada.], mulheres [Erro! A origem da referência não foi encontrada.] e são
também os mais escolarizados, ou seja, com ensino superior [Erro! A origem da
referência não foi encontrada.]. Estes inquiridos são também os que estão há menos
tempo na Paróquia [Erro! A origem da referência não foi encontrada.] e os que
raramente vão à Missa [Erro! A origem da referência não foi encontrada.]. Dos
inquiridos que consideram não pertencer à paróquia, 8 indicaram as suas razões para
tal sentimento, refletindo situações individuais diversas, como o frequentar menos
assiduamente a paróquia depois dos filhos deixarem de frequentar, não sentir que se
pertence por não ter encontrado ainda um grupo a que possa pertencer ou ter
pertencido, mas ter deixado de o fazer. Os respondentes parecem considerar que ir à
missa não é suficiente para pertencer à paróquia.

1 As respostas decorrentes de perguntas abertas estão descritas no anexo 1.
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Figura 1. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande (%) [total de
respondentes]
Não
9%

Já pertenci, mas agora
não pertenço
5%

Sim
86%

Sim

Já pertenci, mas agora não pertenço

Não

Figura 2. Razões apontadas para não sentir que pertence à Paróquia do Campo Grande
(%) [N=59]
Pertenço a outra
Paróquia/Comunidade

41%

Não conheço ninguém
na Paróquia

9%

Não me sinto
bem acolhido

7%

Não sinto que acrescente
nada a minha vida

3%

Não sou praticante

3%

Não fez parte
da minha educação
Outra

2%
15%
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Figura 3. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande por grupo etário (%)
[total de respondentes]
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Não (N=38)

Figura 4. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande por sexo (%) [total de
respondentes]
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6% 9%

Masculino

88%

3% 10%

Prefiro não responder

Sim (N=355)

70%
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Figura 5. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande por nível de
escolaridade (%) [total de respondentes]
1º Ciclo

100%
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100%
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87%
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84%

70%

5% 10%

20%

Já pertenci, mas agora não pertenço (N=21)

10%

Não (N=38)

Figura 6. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande por tempo de
frequência da Paróquia (%) [total de respondentes]
Há menos de 1 ano

Entre 1 e 5 anos

77%

4%

75%
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90%
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Figura 7. Sentimento de pertença à Paróquia do Campo Grande por presença na Missa
(%) [total de respondentes]
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100%
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90%
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3. SENTE QUE A PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE O/A APOIA?
Perceção dos Paroquianos acerca do apoio espiritual e/ou material proporcionado pela Paróquia. Quem
são os paroquianos que se sentem mais apoiados?

A maioria dos inquiridos que integra a paróquia do Campo Grande considera que a
paróquia os apoia espiritualmente quando necessitam (80%). Ainda assim, cerca de 5%
considera o contrário. Quando ao apoio material prestado pela paróquia, a maioria
nunca precisou (85%); 13% afirma que foi apoiado quando precisou e apenas 2% indicou
o contrário [Figura 8]. Perspetivando os inquiridos que sentem que a paróquia não os
apoiou espiritualmente quando precisaram, salienta-se a presença de indivíduos entre
os 30 e os 39 anos [Figura 9], de ambos os géneros [Figura 10] e mais escolarizados
[Figura 13]. São também os que frequentam a paróquia há 6 ou mais anos [Figura 15] e
os que possuem uma presença mais regular na missa: diariamente, semanalmente ou 1
a 2 vezes por mês ou que se sentem menos apoiados [Figura 17]. Relativamente ao
apoio material, embora a grande maioria dos inquiridos revele nunca ter precisado
deste apoio por parte da paróquia, a minoria que sente não ter sido apoiado quando
precisou, são essencialmente jovens até aos 29 anos [Figura 10], homens [Figura 12] e
essencialmente com a escolaridade básica e secundária [Figura 14]. São também os
paroquianos que frequentam a paróquia até há 10 anos [Figura 16] e que apresentam
uma presença irregular nas missas, desde os que frequentam diariamente, até aos que
vão à missa algumas vezes por ano [Figura 18].

Figura 8. Sentimento de apoio da Paróquia do Campo Grande (%)

Sente que a Paróquia o(a) apoia
espiritualmente quando precisa?

Sente que a Paróquia o(a) apoia
materialmente quando precisa?

80%

13% 2%

Sim

Não

5% 15%

85%

Nunca precisei
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Figura 9. Perceção do apoio espiritual prestado pela Paróquia por grupo etário (%)
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Figura 10. Perceção do apoio material prestado pela Paróquia por grupo etário (%)
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Figura 11. Perceção do apoio espiritual prestado pela Paróquia por género (%)
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82%
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40%
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Figura 12. Perceção do apoio material prestado pela Paróquia por género (%)
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Figura 13. Perceção do apoio espiritual prestado pela Paróquia por nível de
escolaridade (%)
1º Ciclo

100%

2º Ciclo

100%

3º Ciclo

85%

15%

Secundário e
pós secundári o

86%

15%

Ensino Superi or

79%

Prefiro não responder

40%

Sim (N=331)

Não (N=21)

6%
30%

15%

30%

Nunca precisei (N=62)

Figura 14. Perceção do apoio material prestado pela Paróquia por nível de
escolaridade (%)
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Figura 15. Perceção do apoio espiritual prestado pela Paróquia por tempo de
frequência da Paróquia do Campo Grande (%)
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Figura 16. Perceção do apoio material prestado pela Paróquia por tempo de frequência
da Paróquia do Campo Grande (%)
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Figura 17. Perceção do apoio espiritual prestado pela Paróquia por frequência de ida à
Missa (%)
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Figura 18. Perceção do apoio material prestado pela Paróquia por frequência de ida à
Missa (%)
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4. SENTE QUE TEM BOAS LIGAÇÕES À PARÓQUIA DO CAMPO
GRANDE?
Que laços foram/estão a ser criados na paróquia? Que momentos têm sido gravados nas memórias de
cada paroquiano?

A maioria dos inquiridos que frequenta a paróquia do Campo Grande revela que criou
laços de amizade com as pessoas que lá conheceu (67%). Ainda assim, 21% dos
respondentes sente que não criou laços de amizade, mas tem uma relação cordial com
todos. Para 12% dos respondentes, a participação nas ações da paróquia têm sido
experiências individuais ou vividas com membros da sua família, não existindo,
portanto, a criação de laços com o resto da comunidade [Figura 19]. Perspetivando a
criação de laços com a participação efetiva nas atividades da paróquia, conclui-se que o
afastamento ao principio de comunidade encontra-se no Grupo de Jovens Fraternos (1%
dos respondentes dos inquiridos que integra este Grupo indicada que apenas frequenta
a Paróquia sozinho ou com membros da sua família); mas também nos Grupos Emaús –
Jovens Trabalhadores e Apostolado da Oração em que 20%, respetivamente, indica que
não criou laços de amizade, mas conhece e cumprimenta as pessoas da Paróquia (de
salientar que o total de inquiridos que participam nestes grupos são, pela ordem 5 e 10
indivíduos) [Figura 20]. A Paróquia do Campo Grande tem proporcionado, para a quase
totalidade dos inquiridos (96%), momentos de alegria [Figura 21]. Do total de inquiridos,
346 especificaram os momentos de alegria que viveram na paróquia. Há
maioritariamente dois motivos para viver momentos de alegria: a celebração de
sacramentos (primeira comunhão, crisma e matrimónio são os mais referidos, mas há
também menções à unção e reconciliação), seja os do inquirido seja o dos seus
familiares e a presença e participação na eucaristia, referida como um momento de
escuta da palavra, de fé e até mesmo de conversão. A celebração da missa do galo e,
sobretudo, o tríduo pascal são várias vezes referidos como momentos de alegria. Há
também menção a momentos marcantes na vivência da paróquia, como o arraial, missas
de envio, o “encontro dos novos” do grupo de jovens, as festas da catequese. Há
também menção aos momentos sacramentais e homilias dos padres da paróquia (Padre
Armindo, Padre João Resina, Padre Hugo Gonçalves e, em especial, o Padre Victor Feytor
Pinto). Ainda assim, 12% sente que a Paróquia foi, em algum momento, um obstáculo
na sua vida, causando mágoas e/ ou deixando assuntos mal resolvidos [Figura 22]. Como
superam essas mágoas e/ ou os assuntos mal resolvidos? As respostas a esta questão
(46) revelam sobretudo empenho pessoal na superação, através do diálogo e da oração.
Há alguns casos em que as mágoas não foram resolvidas ou que foram atenuadas pela
passagem do tempo ou pela paciência e fé de quem sofreu. Algumas respostas revelam
que o afastamento foi a solução encontrada.
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Figura 19. Criou laços da Paróquia do Campo Grande (%)
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Figura 20. Criação de laços na Paróquia do Campo Grande por participação nos grupos
da Paróquia (%)
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Figura 21. Vivência de momentos de alegria na Paróquia do Campo Grande (%)
Não me recordo de
nenhum momento de
alegria
4%
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alegria
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Figura 22. Alguma vez a Paróquia foi um obstáculo na sua vida, causando mágoas e/
ou deixando assuntos mal resolvidos (%)
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aconteceu
12%

Não, nunca me
aconteceu
88%
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5. A PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE É UM ESPAÇO ONDE TODOS
SÃO BEM-VINDOS?
Como os Paroquianos percecionam a forma como os novos membros são acolhidos na comunidade?
Tendo em conta as ações que participam na Paróquia, como essa representação varia?

Para 71% dos inquiridos a paróquia do Campo Grande é um espaço onde todos são bemvindos. Contudo, 25% considera que nem sempre todos são bem-vindos à paróquia: 19%
considera que muitas vezes sempre o princípio de que todos são bem-vindos; e 6% é
mais crítico e considera que apenas algumas vezes esse princípio é seguido na paróquia
[Figura 23]. Tendo em conta a participação nas ações da paróquia, os inquiridos que
integram as Conferências de São Vicente de Paulo e o Apostolado de Oração são os que
apresentam uma perspetiva mais positiva do acolhimento de novos membros na
comunidade (superior a 90%). Pelo contrário, a perspetiva menos positiva sobre o
acolhimento é sentida pelos participantes nos Grupos de Preparação para o Batismo,
CPM, Emaús – Jovens Trabalhadores, Grupos de Jovens Fraternos e Catequese de
Adultos (com mais de 30% dos inquiridos a considerar que apenas algumas vezes sente
que na Paróquia todos são bem-vindos) [Figura 24]. De forma que a paróquia melhore
o acolhimento de novos membros, os inquiridos foram questionados sobre o que falta
à Paróquia do Campo Grande para todos serem bem-vindos. A esta questão, que
possibilitou o contributo livre de cada um (sem apresentação de modalidades de
resposta), responderam 109 inquiridos. Algumas respostas são no sentido haver já um
bom ambiente e de todos se sentirem bem-vindos. Na sua larga maioria, as opiniões
referem que é necessário melhorar o acolhimento, sobretudo nas eucaristias – quer ao
nível do espaço, quer da promoção de convívio entre os paroquianos. A paróquia é
várias vezes referida como elitista, tendo grupos fechados. É relevante a menção à
importância de acolher melhor as situações de diversidade individual e familiar (pais
divorciados, famílias monoparentais, famílias com crentes e não crentes, vivências
distintas da fé). São dadas algumas sugestões concretas, como criar espaços e
momentos que possibilitem um melhor acolhimento e possibilitar momentos de
convívio, de reflexão e partilha.
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Figura 23. Perceção sobre a Paróquia do Campo Grande ser um espaço onde todos são
bem-vindos (%)
Não sei responder
4%
Algumas vezes
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Muitas vezes
19%

Sim, sempre
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Figura 24. Perceção sobre a Paróquia do Campo Grande ser um espaço onde todos são
bem-vindos por participação nos grupos da Paróquia (%)
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6. QUAIS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO MAIS EFICAZES NA
PARÓQUIA DO CAMPO?
Que meios de comunicação são mis eficientes, ou seja, quais os mais utilizados? Que indivíduos
utilizam cada um dos meios de comunicação disponibilizados pela Paróquia?

Os avisos no final das missas (61%), as Redes Sociais (Facebook, Instagram) e o Jornal da
Paróquia, Ágape (50%) são os meios de comunicação mais utilizados [Figura 25]. Tendo
em conta a idade de cada inquirido, revela-se que os mais jovens (até aos 29 anos)
utilizam essencialmente as redes sociais e os avisos no final das missas. Entre os
inquiridos dos 30 aos 49 anos destacam-se as redes sociais; já os inquiridos a partir dos
50 anos, utilizam essencialmente os avisos no final das missas e o Ágape, o jornal da
paróquia. De destacar ainda a fraca utilização de qualquer um dos meios de
comunicação pelos mais novos (até aos 19 anos) [Figura 26]. A diferenciação por género
dá conta de que as mulheres utilizam preferencialmente as redes sociais, enquanto os
homens utilizam mais frequentemente os avisos no final das missas [Figura 827].
Relativamente ao nível de escolaridade, verifica-se uma uniformidade na utilização dos
meios de comunicação entre os inquiridos com o 1.º ciclo. Já os inquiridos com o 2.º e
3.º ciclos do ensino básico destaca-se a utilização dos avisos no final das missas. Quanto
aos inquiridos com ensino secundário ou pós-secundário, dão preferência à utilização
de redes sociais; finalmente os paroquianos com ensino superior utilizam os avisos no
final das missas, as redes sociais e o Ágape, o jornal da paróquia preferencialmente
[Figura 28].

Figura 25. Meios de comunicação utilizados (respostas positivas) (%)
Avisos no final das Missas
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Figura 26. Meios de comunicação utilizados (respostas positivas) por grupos etários (%)
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Figura 27. Meios de comunicação utilizados (respostas positivas) por género (%)
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Figura 28. Meios de comunicação utilizados (respostas positivas) por habilitações
literárias (%)
Avisos no final das Missas
1º Ciclo

50%

2º Ciclo

67%

3º Ciclo

58%

Secundário
e pós secundário

50%

Ensino Superi or

64%

Prefiro
não responder

50%

Site
1º Ciclo

50%

Redes Sociais (Facebook,Instagram)
1º Ciclo

2º Ciclo

50%

50%

Secundário
e pós secundário

55%

Ensino Superi or

62%

Prefiro
não responder

40%

Placard informativo
1º Ciclo

1º Ciclo

50%

2º Ciclo

17%

3º Ciclo

Ágape (Jornal da Paróquia)

50%

3º Ciclo
Secundário
e pós secundário

33%

8%

36%

Ensino Superi or
Prefiro
não responder

59%

30%

Não costumo consultar
1º Ciclo

50%

2º Ciclo

17%

2º Ciclo

17%

2º Ciclo

17%

3º Ciclo

15%

3º Ciclo

8%

3º Ciclo

19%

21%

Secundário
e pós secundário
Ensino Superi or
Prefiro
não responder

28%

42%

50%

Secundário
e pós secundário

17%

Secundário
e pós secundário

Ensino Superi or

22%

Ensino Superi or

8%

Prefiro
não responder

20%

Prefiro
não responder

50%

Sínodo 2022 | Paróquia do Campo Grande

27

7. QUEM FREQUENTA OS GRUPOS DA PARÓQUIA?
Que grupos existentes na paróquia do campo grande são mais frequentados? Que características têm
os seus frequentadores?

Entre os inquiridos a participação em grupos da paróquia é considerável: 68% integra
pelo menos um grupo. Os grupos com maior participação são, entre os respondentes,
os Grupos de Jovens Fraternos (26%), a Liturgia (coros, leitores, etc.) (15%), a Catequese
de Crianças e Adolescentes (10%) e os Grupos de Casais do Campo Grande (7%) [Figura
29]. Considerando os Grupos com maior proporção de participantes, encontram-se
algumas particularidades nas caraterísticas de quem os frequenta. Como seria
expectável, entre os mais jovens (até 29 anos) há uma forte presença nos Grupos de
Jovens Fraternos. A partir dos 30 anos a participação em grupos da paroquia desce
bastante, sendo em todas as faixas etárias a proporção dos que não participam em
nenhum grupo superior a 40%. Ainda assim, os inquiridos da faixa etária entre os 30 e
os 39 anos integram principalmente os Grupos de Casais do Campo Grande, mas
também os Grupos de Jovens Fraternos e os de Catequese de Crianças e Adolescentes.
Na faixa seguinte, dos 40 aos 49 anos, salienta-se a participação nos Grupos de
Catequese de Crianças e Adolescentes. Nas duas faixas etárias seguintes (50-59 anos e
60-69 anos) e na dos 80-89 anos a participação é ainda mais diminuta: mais de metade
dos respondentes de cada uma das faixas etárias revela não pertencer a qualquer grupo
da paróquia. Ainda assim de destacar a participação de 43% dos respondentes com
idade entre os 80 e os 89 anos e 17% da faixa etária antecedente (70-79 anos) que
participam nos grupos de liturgia (coros, leitores, etc.) [Figura 30]. Tendo em conta o
indicador de género, verifica-se que são mais os homens que participam nos grupos da
paroquia: 68% dos homens pertence pelo menos a um grupo, face a 60% de
participantes do género feminino. A presença de ambos ocorre sobretudo nos Grupos
de Jovens Fraternos [Figura 32]. Tendo em conta as habilitações literárias dos inquiridos,
verifica-se uma disparidade interessante no que confere à participação nos grupos da
paróquia: são os inquiridos dos extremos que menos participam: 50% dos inquiridos
com o 1.º ciclo; e 45% dos inquiridos com ensino superior revelam não participarem em
nenhum dos grupos da paróquia. Os inquiridos com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
com ensino secundário e pós-secundário participam essencialmente nos Grupos de
Jovens Fraternos, destacando-se também a proporção de inquiridos com o 2.º ciclo que
participam nos Grupos de Liturgia (coros, leitores, etc.). Os inquiridos com ensino
superior participam essencialmente no Grupo das Liturgias, nos Jovens Fraternos e nos
Grupos de Catequese de Crianças e Adolescentes [Figura 32].
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Figura 29. Pertença aos grupos da Paróquia (% de respostas positivas)
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Figura 30. Pertença aos grupos da Paróquia (% de respostas positivas) por grupos
etários (%)2
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2 Considerados os 3 grupos mais selecionados, conjuntamente com a não pertença.
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Figura 31. Pertença aos grupos da Paróquia (% de respostas positivas) por género (%) 1
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Figura 32. Pertença aos grupos da Paróquia (% de respostas positivas) por habilitações
académicas (%)1
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8. SENTE QUE A SUA OPINIÃO É OUVIDA?
Como os paroquianos do Campo Grande percecionam o seu envolvimento sua aceitação na
comunidade de paroquianos?

A participação e envolvimento dos paroquianos nas atividades da paróquia é
considerável, como se pode verificar no ponto 6. deste relatório. Entre os inquiridos,
42% considera-se efetivamente envolvido nas atividades da paróquia, revelando que a
sua opinião é considerada quando participa nas atividades da paróquia. Ainda assim, a
proporção dos que sentem que nem sempre as suas opiniões são consideradas é de
10%. Os que preferem não participar representa perto de metade dos paroquianos: 26%
raramente expressa a sua opinião e 22% revela que apenas segue as indicações que lhe
são dadas [Figura 33]. Analisando cada um dos grupos de atividades da paróquia são os
grupos Conferências de São Vicente de Paulo, Apostolado da Oração, Missão Família e
Foco Ecológico os que revelam maior envolvência participativa (mais de 80%,
respetivamente, considera que a sua opinião é tida em conta nas atividades em que
participa). Os Grupos Vida Ascendente – Cristãos Renovados (embora em número
reduzido nesta recolha), Catequese de Adultos, CPM, Preparação para o Batismo (ambos
em número reduzido) e Crisma de Adultos são os que, em maior proporção indicam que
nem sempre as suas opiniões são tidas em consideração. Os Grupos Preparação para o
Batismo, Crisma de Adultos, Liturgia (Coro, Leitores, etc.), Emaús – Jovens
Trabalhadores, Grupos de Jovens Fraternos e Grupos de Casais do Campo Grande são
os que apresentam uma proporção superior a 15% de inquiridos que revelam raramente
darem as suas opiniões. Finalmente, os grupos em que, proporcionalmente, a presença
de inquiridos que apenas seguem as indicações que lhes são dadas são superiores a 15%
são novamente o Grupo Emaús – Jovens Trabalhadores e Catequese de Adultos [Figura
34].
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Figura 33. Quando participa nas atividades da Paróquia, sente que a sua opinião é
ouvida (%)
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Figura 34. Quando participa nas atividades da Paróquia, sente que a sua opinião é
ouvida por grupo da Paróquia a que pertence (%)
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9. COMO PODE A IGREJA
VERDADEIRAMENTE SÍNODAL?

DO

CAMPO

GRANDE

SER

O que mais pode fazer a paróquia do campo grande para fomentar a comunhão, a participação e
a missão de todos e de cada um, i.e., para ser uma Igreja verdadeiramente sinodal?

A esta questão, responderam 308 inquiridos. Um pouco na linha das opiniões
manifestadas na pergunta referente ao que falta à Paróquia do Campo Grande para
todos serem bem-vindos, existem muitas respostas que referem que a paróquia já faz
um caminho sinodal e apresentam uma apreciação positiva do que tem sido o percurso
dos últimos anos. As sugestões que são dadas apontam sobretudo para a necessidade
de acolher todos melhor e mais explicitamente, promovendo o debate sobre temas
como a homossexualidade, as diferentes espiritualidades e os divorciados recasados na
igreja (“Afirmar-se como verdadeira comunidade onde todos contam e contar com
todos!”). É apontada a necessidade de melhorar a divulgação daquilo que é feito e dos
grupos existentes (são dadas algumas sugestões de realização de atividades que já
existem na paróquia, o que é revelador da pouca divulgação da sua existência), de
envolver mais os jovens nas eucaristias, de colaborar mais com entidades exteriores à
paróquia que se encontram na sua área geográfica, de promover mais voluntariado e
cooperação ente os grupos existentes. Há também um conjunto de sugestões concretas,
como definir e divulgar melhor os horários para a reconciliação, desafiar pequenos
grupos para missões mensais (em lares ou prisões) ou reabrir regularmente o quiosque
(podem ser consultadas todas as respostas no anexo). É ainda de realçar o facto de várias
respostas apontarem a necessidade de uma maior escuta das opiniões e sensibilidades
dos paroquianos.
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Anexos
Anexo I – Questões de resposta aberta
Numa palavra, o que é para si ser igreja?
A Casa de Deus com todos nós.
A comunidade que me acompanha na fé
A Família que cria Comunhão
A minha casa, a minha comunidade, o espaço físico e humano onde procuro Deus, mas
onde também posso partilhar com outros a minha experiência de Deus, os meus
sonhos, as minhas dificuldades os meus receios.
A possibilidade de conhecer melhor Jesus, de aprofundar a minha fé e de me
relacionar com pessoas que têm idêntico objetivo.
Abrigo de fé
Ação
Acolher
Acolher a todos independe/te da sua situação.
Acolher e sentirmo-nos acolhidos.
Acolher no Amor
Acolher, respeitar e agir
Acolhimento
Acolhimento, perdão, gratuidade, amor, Cristo,
Ágape
Ajuda-me a pertencer melhor ao Corpo de Cristo, pela vida sacramental e relacional
Alegria
Amar
Amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a nós mesmos. Comunhão e
caridade.
Amar e respeitar todos os homens porque eles são filhos de Deus! Aceitar os
divorciados e aceitar um segundo casamento. Porque é o casamento um sacramento
que só podemos receber uma vez? Só amamos uma vez na vida? Claro que não!
Quando na Bíblia está escrito que Jesus alterou a lei de Moisés sobre os divórcios, será
que assim foi ou o evangelista fez esse ensino para proteger as mulheres que, ao
ficarem divorciadas não tinham meio de subsistência? Porque podem os sacerdotes
serem ordenados e mais tarde, se renunciarem o sacerdócio casarem e os leigos não
podem renunciar um casamento e voltar a casar? É mesmo que não casem serem
afastados dos restantes sacramentos se amarem outra pessoa e construírem uma
família? aceitar os homossexuais, punir a pedofilia, respeitar as mulheres, cuidar dos
que necessitam, amar a vida é o planeta que temos, cuidar dos frágeis.... caminhar em
conjunto.
Amar o próximo acreditar que Deus é amor e está sempre connosco
Amar. Todos e em todas as circunstâncias.
Amigo
Amizade
Amor
Amor - Viver como Jesus nos ensinou
Amor a Cristo e aos irmãos
amor organizado
Amparo
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1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
3
2
1

1

1
1
1
1
24
1
1
1
1
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Âncora
Apoio espiritual
Apóstolo
Autenticidade.
Barca
Cada um dos católicos é uma pedra viva da igreja. É a família do Deus. Todos os
batizados pertencem
Caminhar
Caminhar juntos desde o que somos e nisso sermos bem acolhidos e fraternos
Caminhar lado a lado com uma comunidade que quer conhecer, caminhar e identificarse com Jesus
Caminho
Caminho de crescimento, amor e perdão
Caminho para Deus
Caridade
Casa
Catequese
Católico
Companheira no desenvolvimento espiritual e humano
Compassivo
Compromisso
Comunhão
Comunhão de irmãos
Comunhão -fraternidade
Comunhão com Deus e os Irmãos
Comunhão de ideias e valores
Comunhão de vida mesmo na diversidade
Comunhão em Cristo, unidade fraterna, família...
Comunhão, Amor, Irmãos
Comunhão; Amigos no Senhor
Comunidade
Comunidade a caminho
Comunidade com fé
Comunidade com Jesus e por jesus
Comunidade dinâmica e integradora.
comunidade em movimento de saída para o outro, sem esquecer as periferias. Lugar
de prática do Amor e da Alegria
Comunidade Fraterna, acolhimento, ajuda,
Comunidade orientada por Cristo
Comunidade que se apoia e juntos causam impacte na sociedade
Comunidade que tem Jesus Cristo como Centro e Senhor e proclama o Seu Evangelho
de modo existencial.
Comunidade. Comunhão.
Conceber a fé
Conforto
Confortos
Conhecer Deus em comunidade e ser lembrado sempre que Deus está em cada uma
das pessoas.
Corpo
Corpo de Cristo
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Crer
Cumprir a Tradição, estar em comunhão com os Santos, configurar-me a Cristo.
Dar a conhecer o Evangelho, acolhendo e amando à semelhança de Jesus.
Dar.
Deus
Disponibilidade para o outro! Família! Amor!
É a comunidade cristã de todos que têm o coração aberto à mensagem de Jesus,
vivenciando-a. Não são só os padres. São todos.
É a comunidade de crentes aberta ao mundo ou a todos que queiram fazer caminhada
lutando pelos valores que geram vida e transformam a sociedade.
É a comunidade dos batizados
É a mão que Deus me estende todos os dias para me ajudar a compreender e a levar a
cabo com paixão e alegria, a missão que Ele me destinou
É acolher e procurar a salvação dos homens
É acreditar em Deus e rezar
É caminharmos juntos, apoiarmo-nos seguindo atrás de Jesus e conduzidos por aquilo
que nos ensinou
É conforto, é Suporte, é Alicerces.
É em conjunto anunciar Jesus ressuscitado em cada um de nós
É estar disponível para deixar o E.S. atuar através de mim para o que for necessário
É fazer parte integrante da comunidade, como os primeiros cristãos, e viver seja amar
a Deus e aos irmãos.
É fraternidade!
É o lugar de encontro com Deus. É o lugar onde todos se devem sentir em união uns
com os outros. é um lugar onde todos nos devemos sentir felizes por Deus nos ter
chamado a participar.
É olhar para o Outro, para a comunidade e tentar vivenciar um pouco mais,
partilhando o nosso tempo, o nosso estar/ser.
É para ajudar as pessoas e um lugar para salvar
É pertencer à grande família de Deus com responsabilidade
É pertencer a uma comunidade crente em Deus. É ter orgulho de pertença à
comunidade, é ter voz e ser ouvido. É espaço de reflexão e oração.
É pertencer ao corpo místico onde Cristo é a cabeça
É respeitarmos o outro.
É seguir Cristo, sermos o Evangelho vivo. Falar Dele dando o exemplo
É sentir-me em comunhão com a comunidade.
É sentir-se em comunhão de Fé, no seguimento do Evangelho de Jesus, o que levará
necessariamente à atenção e cuidado dos pobres, das periferias.
É ser alimento
É ser aquele tijolo que faz parte da construção da Igreja
É ser casa
É Ser comunhão.
É ser comunidade de vida em Cristo
É ser Corpo de Cristo, sentir que se pertence a uma comunidade de crentes, que
partilha connosco a sua Fé e de acordo com essa Fé, ajuda todos os que pode
É ser cristão católico romano.
É ser família
É ser Jesus
É ser membro do Corpo Místico de Cristo
É ser parte duma comunidade e levar Jesus aos outros
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É ser pessoa
E ser um só junto de Deus
É ser uma comunidade com Cristo
É sermos todos Um.
É solidariedade como Cristo foi solidário
É ter presente o testemunho de Jesus e procurar segui-Lo
É ter um apoio na vivência da fé, que seja conjunta e não apenas pessoal
É tudo na Vida.
É um espaço de reflexão, que nos ensina valores que devem ser praticados no dia a dia
para podermos ser pessoas melhores
É uma comunidade de crentes que procura o bem espiritual e social do local onde se
insere
É uma comunidade de entreajuda e de vivência espiritual.
é uma comunidade de vida e de partilha de valores cristãos
É uma Graça imerecida de Deus
É união
É viver a Palavra de Deus ser pilar desta Igreja
É viver de acordo com o Evangelho e testemunhá-lo
É viver em comunhão com os outros, é termos carinho por eles e servi-los no que
necessitarem
É viver numa comunidade como filho de Deus.
É viver o Amor em comunhão com todos no dia a dia no diálogo e com paixão.
É viver o amor fraterno. Como Jesus nos amou.
Eclésia, precisamente, a assembleia e todos, onde todos possam ser ouvidos, possam
participar e dar a sua palavra - e receber a resposta de que carecem
Encontro
Encontro com Cristo
Enfim
Envolver todos empenhados no seu crescimento em torno de atividades cristãs e na
eucaristia.
Escutar
Espaço de encontro e de diálogo com outros
Esperança
Estar atento e ser generoso
Estar com Deus
Estar com Jesus em comunidade
Estar comprometido/a com a cidade dos homens, buscando na oração os critérios e os
apelos para a missão.
Estar e/ ou colaborar com outros em nome de Deus
Estar onde Jesus nos pede que vamos. Dar testemunho pondo em prática a missão que
nos confiou.
Exemplo
Falsa
Família
Família católica
Família com Amor
Família e encontro com Deus. encontro
Família grande que vive em união à volta da Santíssima Trindade
Família. Fé.
Família/ comunhão espiritual
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Fazer parte de uma comunidade que amo.
Fazer parte do corpo de Jesus
Fé
Fé, esperança, paz
Fiel (a Jesus Cristo)
Filho de Deus
Fraternidade
Igreja somos todos em Missão.
Igreja somos todos nós, com uma só missão
Inclusivo
Integrar e servir com disponibilidade e alegria
integrar uma comunidade, que é o corpo de Cristo. É um espaço de comunicação e de
comunhão.
Irmandade
Irmãos
Jesus
Juntos.
Juventude renovada
legado de Cristo na terra para perpetuar a sua Palavra, para a salvação dos homens
Local de culto, local de silêncio (respeito), local de envangelização
Local de encontro com Deus
Local de reflexão
Lugar onde nos sentimos bem com o Pai
Lugar para estar com Deus
Mãe
Missa
Missão
MISSIONÁRIA
Momento de oração e de ação no serviço ao próximo, à comunidade, ao mundo
Não consigo responder, pois é-me difícil utilizar apenas uma palavra
Não sei
Neste momento não me identifico com toda a igreja, por isso não sei bem responder.
NR
Numa palavra não dá para responder :)
O bem da vida
O povo de Jesus, comunidade de Fé e Esperança.
Oferecer
Palavra
Para mim, a igreja é um espaço para ajudar a Ser,
Participação viva, ativa, comprometida com os ensinamentos do Senhor, criando
pontes e sinergias entre todos, em especial com os que mais necessitam.
Participar sobretudo com oração e sempre que possível ajudar materialmente a
resolver os problemas sociais sem excluir ninguém.
Partilha
Partilha e amor
Partilhar
Partilhar a fé, intervir no mundo com um modelo (o de Cristo), lutar contra as
injustiças, não se render ao "deixa estar que sempre foi assim"
Partilhar e comungar de uma mesma fé - cristã - numa ótica comunitária mas também
universal.
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Paz
Pedra viva
Pedras vivas de Cristo que deve agir no mundo.
Perante uma igreja antiquada, a fé permanece, sendo praticante, mas muito difícil
transmitir aos filhos e mais jovens quando começam a pensar por si mesmos e a
crescer.
Perdoar e aceitar
Pertença
Pertencer
Pertencer a uma comunidade que não dá testemunho profundo do Evangelho, apesar
de ser suposto exatamente isto. A começar pela hierarquia, a Cúria Romana, por ex.
Pertencer a uma paróquia e estar bem integrada socialmente e espiritualmente nela.
Estar unida a pessoas de outros carismas católicos. Participar ativamente na eucaristia,
estar atenta ao Papa, preocupar-me com os católicos de todo o mundo, fazer por
ajudar no que for necessário
Povo de Deus
Praticar a fé em comunhão
Presença
Presença de Deus no mundo
Procura
Procurar ser sempre melhor e ajudar o próximo. Cumprir os mandamentos e falar com
Deus e ouvi-Lo.
Proximidade, comunhão, evangelizar
Reflexão
Religião
reunião de todos os batizados em Cristo, que na diversidade de ministérios e carismas,
pela ação do Espírito Santo, deve viver a Unidade, que Cristo pediu ao Pai. Viver o
Amor uns com os outros, de forma real, com obras de misericórdia e não abstrata.
Rezar juntos/partilhar os bons e os maus momentos da vida
Salvação
São as pessoas
Seguidores de Cristo - Cristãos
Seguir a Cristo em comunidade. Procurar viver como as primeiras comunidades
Seguir a Cristo, comunidade de iraps na fe
Seguir a palavra de Jesus Cristo.
Seguir o Caminho para Deus que Jesus nos veio ensinar, segundo a forma de vida de
cada um.
Ser Acolhimento.
Ser casa
Ser Católico Apostólico Romano empenhado, solidário, e cumpridor
Ser como Cristo quer: Ser Um, em Cristo
Ser comunidade
Ser comunidade e ser mundo! Assumindo suas fraquezas e procurando ser sempre
melhor!
Ser comunidade, onde partilhamos a fé e aspetos da nossa vida
Ser Corpo
Ser crente em comunhão com todos os crentes
Ser cristão
Ser de Cristo e ter o evangelho como critério de vida
Ser de todos e para todos
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Ser família em processo. Caminhar juntos anunciando a Palavra é dando testemunho
de vida. Ter Cristo como centro, participar acolhendo e dando.
Ser feliz
Ser fiel à palavra do Senhor
Ser fraternidade, comunhão, família...
Ser igreja é ter uma segunda casa onde me sinto bem junto de Deus e da minha
comunidade.
Ser Igreja é a nossa tentativa de inclusão e de aceitação dos outros e o cuidado pelos
mais fracos para que não fiquem pelo caminho, sejam ou não crentes. Tem que ser
este o nosso testemunho.
Ser igreja é caminhar com todos
Ser igreja é dar testemunho da minha Fé em Jesus nas minhas dinâmicas de vida social.
Ser Igreja é fazer caminho com a comunidade cristã. É viver em união com Cristo e
com os irmãos em Cristo. É ser parte do Corpo de Cristo.
Ser Igreja é fazer parte de um todo que acredita em Deus e procura imitar Jesus Cristo
Ser Igreja é pensar nos outros além de mim e tentar que sejam FELIZES.
Ser Igreja é pertencer real e ativamente ao Corpo de Cristo, estar atento ao mundo e
aos outros.
Ser Igreja é saber interagir com todos os que a frequentam! A Paróquia do Campo
Grande é já uma Igreja aberta a todos e com muitas iniciativas interessantes!
Ser Igreja é ser a Casa de Deus. Todos nós somos uma Igreja porque Jesus Cristo
quando comungamos passamos a ser o seu sacrário.
Ser igreja é sermos irmãos e amigos. É ajudar o próximo e aceitar ajuda dos outros. É
amar o próximo
Ser Igreja para mim é ser comunidade de crentes, isto é, pessoas que se juntam em
comunhão a partir da sua fé em Jesus Cristo, para partilharem e aprofundarem cada
vez mais essa relação com Jesus, projetando-a depois como indivíduos ou comunidade
para todos os que se encontram fisicamente fora dela.
Ser Igreja para mim é ser família, ser uma presença de Jesus nas nossas vidas
Ser Igreja para mim ser uma comunidade na qual podemos rezar, partilhar e divertimonos.
Ser Igreja.
Ser irmão
Ser o rosto de Cristo para os outros e ver o rosto de Cristo em todas as pessoas. É difícil
mas é um trabalho diário que pode e deve ser alimentado nos momentos de oração.
Ser parte de um todo, a Igreja.
Ser parte de uma comunidade
Ser parte de uma família cristã suporte orientador de todos
Ser próximo é comunicar
Ser sacrário humano
Ser semelhante a Cristo
Ser Testemunha
Ser testemunho de CRISTO em todos os campos da nossa vida
Ser uma comunidade aberta e unida em que as pessoas se ajudam umas às outras
Ser uma família
Sermos um só rebanho
Serviço
Servir
Solidariedade
solidariedade com os irmãos

Sínodo 2022 | Paróquia do Campo Grande

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
4
1

40

Solidariedade em todas as vertentes.
Solidariedade, humildade, amor e respeito pelo próximo
Somos todos nós. Fermento
Também é a minha casa
Ter fé e acreditar
Ter Jesus como centro e abrir-se e ir ao encontro do outro não bastando acolher bem
que nos procura.
Testemunho
Testemunho de fé. Daqui eventualmente pode resultar encontro de amigos. Primeiro
servir Jesus, só assim haverá Igreja.
Todos
Todos batizados vivendo como irmãos
Tranquilidade
Tranquilo
Um caminho ordenado e acompanhado para a minha salvação
Um conjunto de pessoas que seguem Jesus
Um grupo de batizados que se esforça por deixar o mundo melhor do que o encontrou
Um laço de união com Cristo
Um local de comunhão com Deus
Um lugar de encontro com Deus.
Um lugar de esperança e de renovação em Jesus Cristo
Uma comunidade de cristãos irmãos ligados pela fé e que, vivendo na sociedade,
querem dar testemunho e participar ativamente
Uma comunidade, um porto de abrigo! Uma ajuda!
Uma felicidade, uma Graça!
Uma instituição que deveria viver mais conforme o seu código
uma mega família criada por jesus que se vai tentando ajudar uns aos outros a fazer o
que o fundador nos pediu e que disse como isto funcionava :)
Uma verdadeira Comunidade onde todos têm o seu lugar e para a qual todos
contribuem como podem
União
União de todos os crentes e não crentes s qualquer distinção.
União dos cristãos
UNIÃO dos Filhos de Deus
união e fé
união genuína de fé
União na fé
Unidade
Valorizar o outro. A Trindade no Centro, Serviço a Deus disponibilidade para fazer o
que é preciso com naturalidade e alegria.,
Ver Jesus no outro para a Alegria de Deus
Verdade
Vida
Viver a alegria de Cristo
Viver a Unidade em comunidade cristã
viver com Jesus
viver com Jesus todos os dias
Viver e construir uma comunidade em que se partilham as mesmas crenças e vivências
do amor de Deus.
Viver em comunhão com outros paroquianos
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Viver em família alargada
Viver em solidariedade com os outros
Viver por amor, para servir e lutar pelo próximo, mas, acima de tudo, ser-se feliz em
viver em comunidade, em família, espalhando essa alegria e força vindas de dentro, do
Espírito Santo pelos outros, dentro e fora das paredes da paróquia
Viver por Jesus, com Jesus e à maneira de Jesus. Na alegria da experiência de filho
amado, ter como missão levar Jesus aos outros, àqueles que O buscam, àqueles que
pensam não necessitar d’Ele e até àqueles que já o têm em si, na sua vida.
Vós de Deus

1
1
1

1
1

Outro motivo para não pertencer à paróquia do Campo Grande
NR.
Desde que os filhos saíram de casa que vamos à missa de acordo com o horário mais
conveniente na altura, sem grande preocupação de escolha da paróquia ...

1

É difícil arranjar atividades ou grupos onde pertencer, não querem aceitar porque só
pode entrar em determinada data ou se conhecer a pessoa certa

1

Embora colabore com o CG.

1

Não estou muito envolvida nas atividades, para além dos grupos de jovens

1

O que fez sentido estar em equipa e comunidade desapareceu, fracionou e pulverizou.
Agora já não faz. Vou a missa. Continua a ser a minha paróquia de coração

1

Sinto que ainda não pertenço bem a paroquia

1

Sinto que precisaria de ter uma participação ativa numa atividade da Paróquia para
considerar a pertença mais efetiva.

1

Uma vez que só vou aí a missa (agora on line) e não participa nas restantes atividades.
Essas vou a outra comunidade

1

Exemplos de momentos de alegria vividos na Paróquia da Campo Grande
A Primeira comunhão da minha filha
1 comunhão, crisma
1a Comunhão, catequese, crisma e outras celebrações especiais com os meus filhos
A alegria da despedida de jovens para os noviciados ou seminário. No tempo do Pe.
Armindo Duarte a Paróquia ofereceu à Igreja 40 e tal sacerdotes, religiosos e religiosas.
Também jovens e casais passaram a participar ativamente na vida da paróquia.
Constituíram-se grupos de acordo com os dons de cada um. O Pe. Armindo era perito a
convocar e a acompanhar no discernimento da vocação e missão de cada um.
A alegria de viver uma boa celebração da Missa
A celebração da eucaristia é sempre um momento se alegria e de renascimento - mas
tb. de exame de consciência e de purgação espiritual - a Palavra, a homilia e a música
trazem alegria e realização, mas também humildade, arrependimento, coragem e
razão para mudar; sempre que colaboramos nos atos da Paróquia, nas iniciativas da
recolha de alimentos, nos donativos, na venda de Natal é um motivo de alegria poder
contribuir para pôr à disposição meios para realizar concretamente o bem; os
lançamentos de livros e encontros, as realizações e conversões do jovens, tudo
concorre para a alegria - mas a vida não são só alegrias...
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A Eucaristia
A minha 1.ª comunhão
A minha conversão! Por ouvir as homilias do padre Vitor Feytor Pinto
A minha primeira comunhão
A missa da minha primeira comunhão
A missa é um momento de alegria
A paz e as palavras q encontro na igreja dão-me alegria
A primeira comunhão das minhas 3 filhas; o batismo da minha sobrinha; o meu crisma
A solenidade do tríodo Pascal, a Missa do Galo, outras solenidades, quanto mais
intensas maior a espiritualidade ma envolve.
Ajuda, a todos os que ma solicitavam
Ano da Misericórdia; Jantar com fados
As primeiras comunhões dos meus filhos; o Crisma do meu filho mais velho; Muitas
vezes em muitas missas dominicais sinto alegria ao escutar a palavra; embora tenha
chorado o tempo todo senti muita alegria quando recentemente me confessei; Alegria
por voltar a comungar; alguns eventos em que participei organizados pela catequese
Batismo das minhas filhas
Batismo dos meus filhos, casamento de um dos meus filhos, catequese dos netos e
sobretudo o meu Crisma
Batizado do meu filho, festas paroquiais, momentos de oração...
Batizado e apoio do Prior(es) por três ocasiões.
Batizados, vigílias pascais
Batismo das minhas filhas
Batismo dos meus filhos, comunhão deles, tríduo pascal
Batismo dos meus netos
Batismo, Primeira comunhão
Batizado dos meus filhos
Batizado dos nossos filhos, 10 anos de casados,…
Bodas de ouro dos pais, casamento dum filho, batizado de netos
Bodas de prata
Cada Eucaristia é sempre um momento de alegria
Casamento de amigos, batismo do meu afilhado, crisma da minha afilhada, convívio
com amigos dos grupos e celebrar as nossas vitórias pessoais em conjunto.
casamento de filho e batismo de netos
Casamento dos meus Pais Batismo do meu Pai do meu marido e dos meus filhos
catequese do meu neto
Casamento e crisma
Casamento, batizados filhas, crismas, profissões de fé, grupo jovens
Casamento, batismo dos meus filhos, diversas celebrações comunitárias.
Casamento, batizado filhas, eucaristias, festas
Casamento, crisma, batizado dos sobrinhos, todos os eventos religiosos da minha
família foram vividos na Paróquia
Casamento, grupo de namorados, grupos de jovens.
casamentos, batizados, crismas, aniversários
Casei e batizei os meus filhos nesta paróquia.
Catequese dos filhos e todos os momentos importantes da família foram celebrados na
paróquia
Celebração da Primeira Comunhão e do Crisma, encontros dos grupos jovens, todas as
reuniões das quartas com os grupos
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Celebração Pascal
Celebração, pascais.
Celebrações da catequese; missas online durante a pandemia
Celebrações de Tríduo Pascal, vigílias de dia 31 de dezembro, orações na capela do 5o
andar, escola de Leigos
Celebrações diversas, especialmente Primeira Comunhão dos meus filhos e Crisma da
minha filha. A celebração de homenagem ao Padre Vítor, não sendo um momento de
"alegria", foi muito forte espiritualmente.
Celebração. Tempos litúrgicos e celebrações - Natal, Páscoa... Batismos, etc
com os grupos de catequese,
Comunhão do meu filho
Crisma
Crisma de duas das minhas filhas
Crisma, Batismo de filho, voluntariado, apoio em missas
Crisma, batismo da minha filha
crisma, missas dos grupos de jovens
Crisma, retiros
Crisma; Amizade Pdre Vitor, Pdre Hugo, Pdre Matias, Pdre António; Secretariado
Liturgia
curso do crisma
Das mais fortes sensações de Comunidade em Lisboa, nomeadamente na Missa: a
rezar a uma só voz e a cantar.
Diversas vezes em comunidade: catequese por ex
Em cada celebração a que vou, desde criança, sobretudo a alegria e intensidade que se
vivem, ainda hoje as celebrações Pascais. Nas formações que fiz sobre o Antigo
Testamento, e sobre a Oração Momentos específicos organizados, de oração,
palestras, etc. É uma paróquia viva e que nos deixa o desejo de conhecer mais e de
estreitar cada vez mais a relação com Deus. .
Encontro dos Novos
Encontro dos novos, missa do passo a passo, entre outros.
Encontros
Encontros de jovens
Encontros de jovens !!
Encontros, Crisma, batizados
Eu todas as atividades que tive na Paróquia sempre as vivi com o maior
empenhamento e alegria
Eucaristia
Ex: Encontro dos Novos
Festas da catequese, tríduo pascal, aniversários, casamentos etc
Festas, aniversários, conversas, celebrações, orações.
Fiz voluntariado na Paróquia, eu e o meu marido fizemos o Crisma de Adultos, os meus
filhos frequentar a Catequese e os Grupos de Jovens, fizeram a 1a Comunhão e o mais
novo foi também batizado na Paróquia. Todos estas situações foram geradoras de
muitos momentos de alegria.
Grupos
Grupos de jovens
Houve um dia de missão antes do COVID que foi ótimo. Principalmente com outras
pessoas que me transmitem alegria e fraternidade
Ir à missa
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Missa
Missas de domingo, o coro ajuda-me muito a rezar
Missas de Universitários
Missas dos jovens V Dei, batismos dos filhos
Momentos de comunidade e algumas homílias do Pe. Hugo, que me tocam
particularmente
Momentos de oração / batizado da minha filha / crisma de amigos /noites de oração
Momentos de riso na catequese
Muitas homilias a que assisti ajudaram-me a continuar com fé a caminhada da vida.
Muitas Missas Dominicais e/ou de Dias Santos de guarda
Muitos
Muitos batismos e comunhões e outros
Muitos e muito bons enquanto a comunidade não se fragmenta por disparates de
protagonismo
Muitos- Eucaristias, Batismos dos meus netos , missas de Acção de graças
Na Eucaristia, na relação com as pessoas
Na missa, tanto em momentos de profunda identificação com a homilia como de
sentimento de comunhão, íntima e intensa, com Deus. a
Nas Missas - homilias, etc, com o P. Vitor Feytor Pinto
Nas missas dominicais (19h) ou festivas, cantar em conjunto com o coro dos jovens é
um momento de alegria, por exemplo bem como as homílias do padre Hugo
No Crisma do meu filho; na Adoração ao Santíssimo
Nos encontros dos Grupos de Jovens Fraternos
O Batismo do meu filho. Algumas catequeses familiares
O batizado dos meus filhos e peregrinação a Santiago de Compostela
O batizado da minha filha, o Crisma do meu filho
o batizado de meus filhos
O casamento da filha, batismo dos netos
O meu batismo e o batismo da minha filha. Missas do Galo. Tantos outros ...
O meu batismo; Crisma de amigos; Missa da minha universidade
O meu casamento, batismos e Primeiras Comunhões de sobrinhos, muitas celebrações
da Eucaristia
O meu casamento, o batismo dos meus filhos, o Crisma da minha filha, o meu Crisma,
aceitar ser catequista, dar o meu testemunho aos jovens
O meu casamento.
o meu crisma
O meu Crisma
os Batizados dos meus filhos, netos, e bisnetoa os meus 25 anos de casamento e
alguns dos casamentos dos meus filhos
Os encontros dos grupos, por exemplo
Os grupos semanalmente
Os muitos momentos de convívio com o Padre Vitor
Os tempos litúrgicos mais importantes, Páscoa, Pentecostes e Natal são sempre muito
bem preparados e vividos com muita intensidade. Há sempre muita participação de
toda a assembleia, vivida numa grande alegria, na força da fé.
Páscoa 2021
Pe Hugo casou-me
peregrinação a Roma 2021
Peregrinações
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Peregrinações, Campos de trabalho, reuniões de grupos de jovens, missas...
Primeira comunhão
Primeira Comunhão dos filhos.
Primeira Comunhão, Crisma, Crisma dos meus catequista, retiros de catequista e de
preparação para o Crisma, etc
Primeira Comunhão.
Quando casei e batizei as minhas filhas. Quando fizeram a primeira comunhão.
Quando dei catequese. Nas celebrações do Natal, Páscoa e Pentecostes.
Quando entendo plenamente a explicação do evangelho, quando o padre Hugo nos faz
rir e quando ouvi o hino no dia de Nossa Senhora da conceição
Quando havia um pároco que congregava s pessoas
Quando me batizei aos 9 anos
Quando os meus pais celebraram os 60 anos de casados o Querido e saudoso padre
Vítor fez uma eucaristia lindíssima e intimista, quanta saudade!
Quando vivo individualmente ou em comunhão todos os momentos de oração
retiro c/ Padre Vitor, trabalho c/ Padre Resina
Retiros de catequistas
reuniões e encontros dos grupos, onde fui batizada e fiz o crisma, onde frequentei a
catequese e cresci na fé, casamentos, batismos
Sacramentos de familiares. E sempre que vou à missa na Paróquia do Campo Grande. É
um sítio onde existe sempre alegria.
Sacramentos de filhos, familiares e amigos.
Sempre que participei nas reuniões do meu grupo, nalgumas cerimónias e eventos
sempre que pedem a minha colaboração, quando estou na Missa e ouço as homilias, e
em tudo o que se passa na minha Igreja.
Sentimento de proximidade com Deus.
Sessões dos grupos de jovens
Sinto que esta comunidade tem vida e é acolhedora, adorava ouvir o Sr. Padre Vitor
Tantas vezes na missa com o Padre João Resina (foi muita marcante para mim)
te Quando dei catequese quando fui a uma escola primária dar moral Fui durante anos
levar a Comunhão a casa de idosas Na catequese de adulta visita a um lar levar a
Sagrada Comunhão e conversar nas atividades paroquiais sempre o fiz com alegria e
todas as Catequeses
Todas as festas relacionadas com a evolução da vivência cristã dos meus filhos
Uma confissão por ocasião da celebração penitencial da quaresma. Várias celebrações.
Uma criança que se mostrava revoltada desde o 1 dia catequese e não queria ir à
catequese passou a demonstrar interesse pela catequese, e isso está a dar-me muita
alegria.
Unção dos doentes (anual), algumas celebrações (p.e. vigília 5ª feira Santa),
peregrinações organizadas pela paróquia
Vários ao longo dos anos, mas o Crisma foi seguramente um ano eum dia de muitas
alegrias.
Vigílias, arraial
Vivência de fé dos meus netos
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Vivo muito a fé e uma grande alegria na missa das 19h do domingo na Paróquia do
Campo Grande, através dos cânticos e da comunidade toda. É uma missa participativa.
Todos cantam, todos interagem e sorriem. Não é uma missa muito conservadora, o
que me faz mais sentido e facilita-me a comunicação com Jesus. Nos grupos de jovens
fraternos do Campo Grande também vivo muitos momentos de alegria com os meus
amigos e novas pessoas que vou conhecendo. Sou catequista e é sempre uma
descoberta de sorrisos e ideias que as crianças trazem. Sinto que esta paróquia é
bastante acolhedora, mais do que qualquer uma onde já tenha estado. Obrigada.
Voltei a comungar depois de 30 anos

1

1

Tendo a Paróquia sido um obstáculo na sua vida, causando mágoas e/ ou deixando assuntos
mal resolvidos, como superou?
Nr.
Acreditando que errar é humano
1
Através da oração e do esclarecimento de situações
1
com a força da oração, afastando-me um pouco
1
Com fé!
1
Com o passar do tempo
1
Com paciência e esperança, situações que mais tarde foram resolvidas positivamente
1
graças a Deus
Com presença, proximidade e diálogo
1
Comunhão para divorciados não possível
1
Confessando e reza do problema
1
Conversando com as pessoas em questão ou por vezes afastando-me quando percebi
1
que não era o meu caminho, ficando apenas a colaborar parcialmente.
Conversando e deixando o tempo fazer a sua parte.
1
Conversei e fui-me embora. Percebi que a minha questão não era importante para as
1
pessoas responsáveis nem para o prior
Dando tempo ao Tempo.
1
Depois de tentar falar abertamente a reação de exclusão ainda foi mais pronunciada.
Cansei-me da infantilidade de quem não sabe ouvir, conversar e pensar em conjunto e
1
pretende impor de cima. Saí
Esquecendo os comportamentos lamentáveis
1
Falando com as pessoas envolvidas
1
Falando com o Pároco.
1
Falar
1
Falei com as pessoas responsáveis
1
Foi apenas assunto mal resolvido e que pretendo procurar esclarecimentos, mas nada
1
de grave
Foi resolvido ao conversar com os envolvidos.
1
Ignorando e seguindo em frente
1
Indo a outra paróquia
1
Mantendo me fiel ao essencial
1
Não falei sobre eles com pessoas da Paróquia
1
Não pensando mais no assunto e tentando integrar-me
1
Não se resolveu! Evitamos o senhor que causou o problema.
1
Oração
1
Oração e acompanhamento espiritual
1
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Orações e falando com os intervenientes
Pedi ajuda
Pensado em Deus.
Perdoando, tentando compreender a ocupação/falta de disponibilidade numa situação
de perca de familiar muito próximo
Perseverei
Por causa do clima natalício
Recuando, resguardando-me e não dizendo mal de ninguém. Rezando pela
comunidade. Na realidade é feita por pessoas que darão o seu melhor. As vezes esse
melhor é menos bom para terceiros
Rezando
Rezando e acreditando que a minha relação com Deus tem de ir além destas
perturbações com os outros humanos
Saindo do circuito
Sim, mais tarde com outro sacerdote
Tentando compreender que mais do que desinteresse terá sido falta de sensibilidade.
Na paróquia não há grande abertura para quem não faça parte da " elite" paroquial,
outras vezes parece existir algum preconceito.
Tento rezar sobre isso, falar com os outros, mas há coisas que me inquietam sempre
Terapia
Tomei consciência de que todos somos diferentes.
Uns foram superados outros não. Só e possível quando as pessoas aceitam falar. Se
fogem ou ostracizam já não tenho paciência: é demasiado infantil. Não tenho idade
para escaramuças patetas.
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Na sua opinião, o que falta à Paróquia do Campo Grande para todos serem bem-vindos?
Penso que é uma paróquia onde todos se sentem bem-vindos.
A procurar mais a opinião das pessoas. A fazer inquéritos sobre se gostariam de
pertencer a algum grupo.
A responsabilidade é minha que me excluo
Abertura à diferença
Abertura e coerência com o Evangelho
Abrirmos ainda mais o nosso coração a Cristo e aos irmãos de uma forma sempre
gratuita e sem aceção de pessoas. Este é um grande esforço que todos temos de fazer
como Jesus não se cansa de mostrar no Evangelho
Acolhimento
Acolhimento, espírito comunitário
Acredito que pouco falta para a Paróquia estar preparada para todos. Há de facto um
bom ambiente.
Alguém que tenha tempo para acolher e escutar. Penso que os padres o fazem, mas
nem sempre têm tempo, o que é normal. Parece-me que devia ser o papel de um
leigo.
alguma individualização nas atividades
Aparentemente é aberta, mas todos os que são mais tradicionais na sua forma de viver
a fé católica sofrem de calúnias, e não têm um espaço de silêncio dentro da igreja
As diferenças que existem em cada um Muito dificilmente irão permitir isso.
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As pessoas que frequentam a Paróquia são muitas. Haveria muita gente que poderia
ser comunidade, mas nem todas têm o sentido de comunidade.
Ás vezes sinto que não sei muito sobre assuntos que falo nos Grupos e tenho muito
medo que me julguem… talvez dizer que não faz mal não saber
Assim, de repente, não me lembro de nada.
Crescer (ainda mais) como comunidade.
Depende de cada pessoa o que pretende
Depende se famosos das celebrações várias ou da receção no dia a dia. O acolhimento
diário e muito simpático o acolhimento nas celebrações é inexistente. Quantas pessoas
estão ali sem qualquer relação. É possível encontrar cristãos que se comprometam a
receber outros cristãos, a perguntar o nome, a desejar "boa celebração"? Evento criar
um "café"/chá pós celebração para as pessoas se irem conhecendo; criar dinamizar
uma escala de boleias para que não possa ir a missa poder passar a ir. Os carros andam
vazios; pensar uma pastoral ou grupo de partilha para não jovens e não casais e para
pessoas divorciadas ou co. Histórias de vida difíceis que não tenham de expor qualquer
fragilidade interior.es
Diversidade
Divulgação mais abrangente das atividades e não apenas para os católicos
É complicado responder depende da pessoa que nos atende
É demasiado associada em termos de imagem a uma Comunidade de elite.
É uma paróquia muito ativa e inclusiva.
Escola de leigos, promover grupos de partilha não só entre casais cristãos mas
envolvendo também famílias menos tradicionais (União de facto, pais solteiros, ) e que
muitas vezes partilham a vida com não crentes
Espaços partilha sobre necessidades de cada um.
Falta espaço de acolhimento, para além do administrativo. Falta espaço de diálogo e
de escuta das opiniões dos paroquianos. Faltam momentos de reflexão sobre a
atualidade e a opinião/posição da Igreja. Muitas vezes não sabem os paroquianos qual
a posição da Igreja e da sua paróquia. Falta criar espírito e orgulho de pertença. Falta
criar dinâmica para interação entre toda a comunidade. Falta manter atualizada a
paróquia sobre as grandes questões que inquietam a Igreja e a Paróquia .
Falta mais vivência de comunidade
Formação Pedagógica aos Padres e Missionárias
Hospitalidade e simpatia por parte das pessoas que dão a cara na entrada da Paróquia.
Humildade em algumas pessoas. Apesar de serem bastante ativos, continuo a achar
que é um grupo fechado
Integrar nas várias atividades, eventos, preparações, pessoas novas, diferentes
daquelas que costumam fazer. Vê se sempre as mesmas pessoas.... Parece que não
dão oportunidades a outras pessoas. (exemplo: há muitos catequistas, mas as que
aparecem em evidência são as mesmas, as responsáveis... Porque não colocar outros a
ler? Creio que isso acontece a nível geral.
Isso é uma utopia.
Maior abertura
maior abertura a quem chega de novo, maior integração, menos «grupos» que
parecem fechados em si mesmos
Maior acolhimento ativo. Não apenas passivo
Maior acolhimento, o padre tentar conhecer melhor a sua comunidade
Maior acolhimento. Escutar aos jovens
Maior atenção às pessoas que frequentam a Paróquia.
Maior capacidade de acolher a diferença
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Maior divulgação das atividades para que todos tenham pelo menos a oportunidade
de ponderar se se querem juntar.
Maior inclusão
Maior participação
maior simplicidade, maior aproximação aos mais desfavorecidos
mais abertura aos problemas do mundo atual: nomeadamente no que diz respeito à
família, às questões do ambiente, à relações com pessoas de outras religiões
Mais abertura às diferentes vivências da Fé
Mais abertura. Os grupos são muito fechados.
Mais acompanhamento espiritual. Confissões. Adoração etc.
Mais apertura
Mais capacidade para integrar os mais pobres, sobretudo a nível da vida paroquial e
celebrações
Mais confissões e mais palestras
Mais diversidade de pessoas.
Mais espaços para diálogo e debate das questões importantes do quotidiano para
além dos momentos litúrgicos
Mais fraternidade
Mais humildade, Menos soberbia por parte de muita gente
Mais momentos de ligação com a comunidade. E também com a comunidade da
Verbum Dei.
Mais proximidade aos que participam menos. Conhecer melhor os seus paroquianos,
criando formas de chegar aos mesmos
Mais tempo do pároco para ouvir quem precisa.
Melhor abertura e melhor acolhimento.
Melhorar o acolhimento, em particular na inserção dos mais necessitados. Maior
simplificação de algumas cerimónias e formas de chegar aos crentes. Melhor
informação e maior envolvimento dos paroquianos sobre tudo o que se passa e se faz
na paróquia.
menor formalidade do prior Pe. Hugo
Momentos de partilha e de feedback por parte das pessoas que pertencem à
comunidade
Nada
Nada :)
Não ser elitistas
Não conheço suficientemente bem a paroquia
Não é da paróquia em si mas de algumas pessoas que não se abrem dos seus círculos
de amigos que já têm, havendo dificuldade de quem é novo na paróquia entrar, partir
gelo e ser a acolhido
Não elitizar.
Não haver distinção entre as pessoas
não porem entraves tal como deixou passar a data agora só para o ano
Não sei
Não sei responder
Não sinto que falte nada
Não tenho conhecimento suficiente da paróquia para puder dar opinião
Não tomar posições em casos como a questão do aborto ou eutanásia enquanto
instituição
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Neste momento, uma maior atenção ao acolhimento e à disponibilidade para o
diálogo.
No Domingo haver equipas de acolhimento. Há tanta gente que só ali podia ouvir um
bocadinho m dia, um sorriso. Já nem o abraço da paz se dá na missa, parece que temos
todo lepra... relativamente as atividades ou grupos de partilha... Não há para adultos.
Talvez fosse bom criar o Sínodo seria um momento interessante para se lançar uma
vida um caminho em comum. E respondemos um questionário? Não faz sentido
nenhum Sínodo e caminho em igrejas, em comunidade, em partilha e oração. Não é
totobola.
O problema não será a paróquia, mas a espectativas das pessoas. Se querem leitores
jovens é preciso tolerar leitores que leem depressa ou que se enganam. Se calhar já
não é um problema mas outrora foi
Ocasiões de confraternização
Oferecer um chá e um bolo.
palestras com temas atuais, informar sobre sínodos, testemunhos, debates, cultura.
Pessoalmente, não vejo grandes falhas na Paróquia...
Poderia haver mais atividades para os jovens adultos. Há muita gente, como eu, que
vem trabalhar para Lisboa e que não tem um grupo para frequentar.
Por vezes, os padres serem mais compreensivos e mais empáticos
Presença de voluntários bem integrados na Paróquia, uma ou mais vezes por semana,
que possam esclarecer sobre os grupos e as atividades existentes e até mostrar, ao
estilo casa aberta, as várias dependências da Paróquia. Só soube da existência da
Capela no edifício "administrativo", muitos anos após frequentar a Igreja.
Que algumas pessoas fossem mais acolhedoras dos outros que por vezes são
diferentes ou pensam de modo diferente.
Quero crer que, perante pessoas em incumprimento com a doutrina da Igreja, a
Paróquia siga a palavra de Cristo e do Santo Padre Francisco, abrindo-lhes os braços
incondicionalmente e considerando-os como irmãos. A não ser assim, fará sentido o
meu "muitas vezes".
Receção das pessoas a entrada e saída das missas
Recursos físicos e humanos. A " chama " está nesta paróquia/ comunidade que tão
atentamente procura acolher.
Sensatez interior. Aceitar a rotação de ministério em vez de mando permanente
encapotado de serviço. Na realidade disponibilidade de coração para o que e preciso e
assumir compromissos com regularidade sem ostracismos
Ser mais família
Sinceridade e acolhimento.
Sinto que faz falta uma atitude mais aberta face à diferença; tenho amigos
homossexuais que deixaram de ir ao Campo Grande por sentirem que os olhavam de
lado e tratavam de maneira diferente.
Soluções para aqueles que se sentem deixados de parte, após saírem de um grupo por
exemplo
Ter a certeza de que quem recebe os paroquianos na missa é realmente boa pessoa!
ter outro tipo de pessoas no acolhimento. pessoas que estejam lá para acolher e não
para vigiar ou atender. O perfil da 1a pessoa de contacto é com vigilantes cheios de
preconceitos e muito pouco acolhedores.
Todos os que acolhem emitirem luz, fé e um forte sentimento solidário.
Um ainda maior convite as iniciativas da paróquia
um esforço coletivo para que as pessoas se sintam bem-vindas dentro de todos os
círculos que fazem parte da paróquia
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Um espaço de acolhimento, com uma espécie de sala
Uma receção mais acolhedora, pessoas mais novas

1
1

A partir da sua experiência, que mais pode fazer a Paróquia do Campo Grande para fomentar a
comunhão, a participação e a missão de todos e de cada um (i.e., para ser uma Igreja
verdadeiramente sinodal)?
NR.
Conhecendo mais cada um dos seus paroquianos para a partir daí os integrar mais na
1
comunidade.
Continuar a ser sinal deste Deus próximo, companheiro de caminho que infelizmente
1
ainda nem toda a gente conhece
(da parte dos jovens) talvez diria direcionar a missa dos jovens realmente para os
jovens. À parte do coro, não há sinal de jovens nas missas das 19h de domingo. Missa
1
preparada por jovens, de jovens, para jovens, penso que é algo que falta.
0
1
1.Fomentar uma maior interação entre os diversos grupos da Paróquia e com a
comunidade para que, juntos, com alegria e criatividade, e sempre animados pelo
Espírito Santo, saibamos fazer caminho, saindo para as periferias, porque a Igreja
missionária tem que ser a meta; para tal é fundamental ESCUTAR, REFLECTIR e
DISCERNIR EM CONJUNTO, tendo presente as circunstâncias da “vida real do dia-a1
dia”. Em concreto, sugiro reuniões com pedagogia inspirada em:
https://esdac.net/pedagogie/ 2. Manter as equipas de ACOLHIMENTO nas missas
dominicais – em muitas situações são o 1º contacto de quem procura ajuda na
Paróquia
A criação de espaços para momentos de partilha da comunidade. "Uma Igreja em
saída" exige uma prévia entrada no quotidiano das responsabilidades da Paróquia.
Envolver a comunidade na vida da Paróquia de forma mais intensa e profunda.
Encontrar meios e medidas que envolvam a comunidade em todo o calendário e
agenda paroquiais. Criar organizações inovadoras que possam envolver e motivar a
1
participação da comunidade contrariando a habitual resistência e desmotivação na
participação. Envolver mais a comunidade Acadêmica próxima da Paroquia, mais a
Universidade Católica, professores e alunos, em ações e atividades de cultura, ciência e
evangelização.
A homilia podia ser feita pelas missionárias da Verbum Dei! A bíblia tem várias
interpretações e gosto muito de ouvir as missionárias a falar. Não faria muita
1
diferença, de vez em quando, ao padre.
A minha experiência diz-me que a Paróquia do Campo Grande é muito envolvente. No
1
Natal a campanha das estrelas põe toda a gente a pensar nos outros, por ex.
À missa das 19:00 do domingo mais perfilada para os jovens
1
A missa pode ser mais cedo ao Domingo.
1
A Paróquia do Campo Grande é muito ativa, muito acolhedora. A única coisa que
1
penso que possa ser melhorado é ter mais disponibilidade para as confissões
A Paróquia do Campo Grande é um exemplo de missão para todos nós. Uma casa e
1
uma porta aberta que nos apoia em todas as fases da vida dos paroquianos. e
A paróquia do Campo Grande é uma verdadeira paróquia que acolhe todas as pessoas,
1
eu mesmo não morando na zona sempre me senti acolhida
A Paróquia do Campo Grande oferece-me muitas oportunidades que tenho
1
aproveitado
A Paróquia do Campo Grande tem tudo de Bom
1

Sínodo 2022 | Paróquia do Campo Grande

52

A Paróquia já faz caminho neste sentido há algum tempo e já existe um grande
número de paroquianos a participar no trabalho da Paróquia, seja a nível da atividade
religiosa propriamente dita, catequese, liturgia, distribuição da Eucaristia, cânticos,
etc., seja a nível da atividade social mas, embora se tenha notado ultimamente um
esforço com vista a um maior envolvimento dos paroquianos, aliás com resultados
bastante positivos, há ainda muito a fazer neste campo. Reconheço que é tarefa difícil,
dada a dimensão da Paróquia. De qualquer forma, há que não desistir. Da experiência
que tenho, diria que a forma de implicar mesmo as pessoas seria através da sua
inserção em grupos relativamente pequenos onde cada pessoa pudesse contribuir de
uma forma mais ativa, quer através da expressão da sua opinião, quer no
desenvolvimento do trabalho propriamente dito. Já existem pequenos grupos que
funcionam assim, com resultados positivos. Por outro lado, existem muitos
paroquianos que não conhecem ainda bem a atividade que a Paróquia desenvolve.
Parece-me muito útil a realização de reuniões onde cada área de trabalho desse a
conhecer, com relativo pormenor, a atividade que desenvolve e as necessidades que
existem a nível de recursos humanos e outros. Curiosamente, eu própria, estando há
muitos anos nesta Paróquia, só há relativamente pouco tempo me apercebi melhor da
imensidão de trabalho que se desenvolve e, mesmo assim, tenho a sensação de que há
ainda muito que desconheço. E, apercebi-me que há muitos paroquianos que não
fazem ideia do trabalho que se desenvolve. Desenvolvido.
A paróquia já faz muito, e acho que isso é de louvar. No entanto, Deus chama-nos a
amarmos todos e a tratarmos toda a gente por igual. Acho que ainda há um certo
receio em falar sobre determinados temas (situação de divórcio, homossexualidade,
ecologia integral, etc.) abertamente na paróquia. Faria mais sentido para mim a
paróquia tomar uma posição, ser um ponto de partida, de acolhimento e debate, sem
cair em águas de bacalhau.
A paróquia tem essa preocupação de integração
A paróquia tem feito imenso, contudo seria ótimo conseguir promover encontros de
pais em que ambas as figuras participam ativamente e não apenas as mães.
Abertura
Abertura ao diálogo com posições diferentes, aceitação de “excluídos” (recasados,
homossexuais, etc.)
Abertura aos paroquianos para na simplicidade da realidade quotidiana, provocar o
compromisso na vida da paróquia.
Abrir inscrições para leitores e ministros de comunhão participarem nas variadas
Missas.
Abrir os braços a todos
Acabado o covid, penso que seria bom, encontros gerais com um tema base, e com
espaço para partilha ou em grande grupo, ou em pequenos grupos formados na altura
do encontro.
Aceitação da individualidade de cada um (grupos de jovens)
Acho honestamente que a participação também cresce na tomada de consciência de
cada um que fora da paróquia também somos paróquia. E que também se constrói
Paróquia em casa e no trabalho. E que o maior fruto que como comunidade podemos
desejar é a santidade de todos (cada um no seu sítio)
Acho que a paróquia do Campo Grande já exerce um bom trabalho.
Acho que a Paróquia do Campo Grande já faz muitas atividades para fomentar a
comunhão e participação de toda a comunidade. Não me ocorre mais nada.
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Acho que a paróquia já é bastante versátil e serve vários propósitos, sempre com um
propósito maior que é ajudar cada um a seguir o seu caminho de fé. Para mim os
grupos de jovens têm sido uma excelente ajuda.
Acho que a paróquia já tem várias iniciativas que cobrem a participação de quem quer
estar mais ativo na sua comunidade.
acho que a paróquia tem um excelente desempenho nesse aspeto
Acho que as pessoas já se sentem incluídas o suficiente
Acho que é uma paroquia exemplar e que procura diversificar as suas valências e
ajudar os mais necessitados.
Acho que é uma Verdadeira Paroquia. Já conheci 5 Priores todos Eles diferentes mas
extraordinários
acho que está a fazer um bom trabalho, mas poderia fazer, por exemplo, mais
iniciativa
Acho que está bem assim
Acho que está bem orientada nesse sentido.
Acho que está tudo bem
Acho que já está tudo ótimo
Acho que já faz muito mais que outras paróquias
Acho que já faz tanta coisa...
Acho que não posso fazer mais nada
Acho que pode fazer grupos de discussão para poder conhecer os paroquianos e as
suas opiniões
Acolher a todos igualmente: divorciados em comunhão, recasados, diferenças de
género. Relações sexuais antes do casamento. Métodos de contraceção. Todas estas
questões tratadas de forma mais liberal e atual de realidade.
Acolher mais as diferentes opiniões.
Acolher mais espiritualidades
Acolher para envolver cada paroquiano, em missão
Acolhimento com alguém a apresentar o que existe na paróquia
Adaptar melhor a homilia a quem a ouve, pouco adianta transmitir uma mensagem,
por melhor que seja, se depois o recetor não a ouve porque não o cativa
Afirmar-se como verdadeira comunidade onde todos contam e contar com todos!
Agora nesta pandemia estou sem fazer nada Mas a catequese de adultos é o que mais
gosto é me interessa
Ambiente familiar
Andar mais pela rua. Fazer ações de rua.
Apelar mais às pessoas para que frequentem as atividades
Aproximar-se mais daqueles que abandonaram a Igreja, falar com eles e tentar
perceber porque o fizeram.
Arrancar com o sínodo? ...
As homilias da Missa de domingo serem mais curtas. O coro ter melhor qualidade.
As missas via Facebook foram uma excelente iniciativa, em tempos de pandemia (e
seria ótimo manter, para quando não é possível assistir presencialmente)
As pessoas serem mais humildes, não chega a nossa participação.
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Às vezes sinto que há uma distância entre as pessoas que participam de forma muito
ativa no dia a dia da Paróquia e as outras, que talvez sejam a maioria, que frequentam
a Paróquia, sentem-se acolhidas mas não ouvidas. Gostava que houvesse alguns
momentos em que fosse possível partilhar o que pensamos, sentimos, as nossas
dúvidas sobre algumas questões como por exemplo a participação dos leigos na vida
da Igreja ou o papel da mulher na vida da Igreja.
Assim de repente não tenho nenhuma ideia
Atividades mais dirigidas a famílias
Através deste tipo de questionários convidar à participação de todos os membros da
paróquia a estarem mais envolvidos nos vários projetos.
Aumentar a interatividade entre os diversos grupos e sectores.
Aumentar o espírito familiar e de comunidade. Ter filhos na catequese ou coro, pais a
serem catequistas ou contribuidores noutros setores paroquiais, sendo a missa o local
e momento de celebração e união desta comunidade tão variada. A comunidade
torna-se a nossa segunda família, onde todos podem ser eles próprios, servir com os
seus dons e onde têm um porto seguro
Aumentar o voluntariado na sua zona de influência (ex.: promover pequenas melhorias
nas condições da habitabilidade de idosos que não têm meios financeiros para o fazer).
Caixa de sugestões?
Catequese
Catequese de adultos sobre o caminho sinodal, mas no boletim, para poder ser lido em
casa, pois a pandemia limita as saídas
Chamar a participar na missa um leque mais alargado de paroquianos. Criar eventos
lúdicos para as famílias se encontrarem e conhecerem e através destes encontros
convidar as mesmas a terem um papel mais ativo na Paróquia.
Clube de leitores mais jovens
Com tantas atividades e grupos acho que cobrem todas as áreas.
Como enquadrar grupos hoje à margem mas cada vez e infelizmente mais numerosos
como os divorciados?
Comunhão dos divorciados
Conferencias de temas para jovens crentes abertos a todos mesmo não pertencendo
aos grupos
Conferências on-line para acesso a todos
Conhecer melhor cada um dos seus paroquianos e em função das suas características
concretas e reconhecendo os dons de cada um, propor projetos em que estes possam
fazer a diferença e sentir se parte de um desígnio maior, no projeto de Deus para cada
um
Considerando os tempos difíceis em que vivemos (pandemia) considero difícil
organizar mais momentos de participação
Considerando que será uma tarefa difícil, talvez um pouco mais de catequese (ou
explicação breve sobre liturgia) nas celebrações. Já há alguma, graças a Deus!
Considero que a Paróquia apenas necessita de continuar como atualmente é.
Encontra- se no bom caminho.
Continuar
Continuar a abrir-se a todos e a conta com todos
Continuar a acolher
Continuar a acolher, como sempre fez.
Continuar a acompanhar os paroquianos.
Continuar a apoiar os jovens, continuar a oferecer nos um lugar para crescermos na
nossa fé, sempre acompanhados
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Continuar a apresentar grupos diversificados, para abranger um maior número de
pessoas, para que cada um se sinta incluído no
Continuar a desenvolver projetos comos os grupos
Continuar a incentivar os jovens
Continuar a Obra do Padre Feytor Pinto
Continuar a organizar mais momentos de oração e fomentar mais ações na
comunidade e incluir mais pessoas que ainda não estejam integradas em grupos de
reflexão ou voluntariado.
Continuar a ser como é
Continuar a ser Igreja viva e de testemunho
Continuar com o excelente dinamismo que têm tido
Continuar com o trabalho que já faz e procurar o economismo com outras religiões
Continuar como agora
Continuar e melhorar o acolhimento a todos
Continuar este caminho de crescimento em comunidade, que já vem sendo feito,
nomeadamente no envolvimento de cada um em função das suas competências, do
seu perfil psicológico e do seu tempo disponível.
Continuar na mesma linha, aprofundando sempre que possível aspetos passíveis de
desenvolvimento.
Continuar no crescimento que tem progredido
Continuar o excelente trabalho que tem feito até aqui :)
Continuar o ótimo trabalho que estão a fazer
Continuar o seu esforço de envolvimento dos paroquianos em atividades coletivas de
espiritualidade e apoio à comunidade
Continuar os seus projetos, acolher a todos e continuar com a missa, apresentação de
livros etc. nas redes sociais. Ajuda quem está longe e quem tem menos possibilidade
de deslocação.
Continuar.
Convidar a envolver se na vida paroquial
Convidar à participação/integração nos grupos existentes?
Convidar a participar mais
Convidar e propor tarefas
Convidar pessoas que só assistem a participar por ex. nas leituras, fazer-se mais visitas
aos idosos que não sabem de casa
Convites e eventos com famílias que não frequentam a igreja para fomentar mais
evangelização
creio que a Igreja do CG integra muita gente. É como uma grande orquestra. Há
pessoas que não se querem integrar.
Creio que a Paróquia se tem esforçado muito para conseguir a comunhão entre os seus
membros. O que acho é que temos que nos consciencializar que temos de interiorizar
mais a PALAVRA DE JESUS e tentar compreendê-la e vivenciá-la consoante as
possibilidades de cada um. Isto para chegarmos ao que São Paulo dizia ”Não sou eu
que vivo, é Cristo que vive em mim”. Precisamos de muita oração para atingir este
nível, que satisfará a Deus Pai.
Crescermos na humildade de uns para com os outros.
Criar canais de comunicação eficazes com a comunidade e aferir regularmente os seus
resultados
Criar dinâmicas enquanto Igreja, juntando todos os grupos existentes nela
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Criar espaços e/ou tempos de encontros informais em que as pessoas com vivências e
participação diversas se encontrem e aprendam a conhecer-se e conhecer qual a
missão de cada um ou até não ter nenhuma missão de momento. Seria assim possível
que quem está mais de fora encontrasse o "lugar" para participar
Criar laços de amizade entre todos os paroquianos, não discriminando ninguém
Criar Maia oportunidades para que as pessoas se encontrem, assim que a pandemia
permitir
criar mais tempos de oração
Criar tutoriais no Facebook sobre questões que dizem respeito ao ser humano em
todas as suas dimensões, na perspetiva da sua realização.
Criar um grupo de ação cultural cristã
Criar uma dinâmica de interação entre os diversos grupos da paróquia, para que todos
saibam o que se faz. Basta, para isso, fazer uma reunião semestral entre todos.
Dar a conhecer os grupos da paróquia
Dar mais cursos como o que tivemos sobre a Bíblia e a Arte Sacra. Talvez pequenos
cursos sobre introdução ao estudo da Teologia e sobre os Evangelhos.
Desde logo que façam questionários em linha com o sínodo.... até agora não percebi o
que é que este questionário tem a haver com o sínodo
Deve ser mais abrangente. Acho que as pessoas dos grupos são muito fechadas no
grupo. É preciso serem mais abertas para que haja mais gente a integrar grupos.
Dias de missão.
Dinamizar grupos, -diferenciados- de reflexão/oração bíblica.
Divulgar e mobilizar a comunidade para mais e melhor leitura e colaboração nos
recursos informativos da paroquia
É um espaço de grande acolhimento. Fazer talvez mais palestras de temáticas da
sociedade
É uma igreja muito ativa e completa não vejo que falte algo
É uma paróquia a caminho, sempre de portas abertas. Talvez organizar mais cursos ou
formações ou mesmo palestras sobre temas variados, Bíblia, ser igreja, sacramentos,
etc., no fundo catequese para adultos. Também poderá desafiar a retiros.
Em minha opinião a Paróquia é muito inclusiva e recebe pessoas de toda a Cidade
Em relação ao "mais" não sei! Penso é que é importante continuar com as orientações
e projetos atuais, sempre tentando melhorar e descobrir novos caminhos... a partir daí
penso que aparece o MAIS.
Em virtude de não fazer parte da paróquia, tenho alguma dificuldade em responder.
No entanto, todas as paróquias deviam estar mais próximas de todas as pessoas
através de várias iniciativas que as possam ajudar e apoiar especialmente os mais
desprotegidos.
Encontros com personalidades diversas em que se fala de fé.
Encontros entre paroquianos
Envolver mais as pessoas, fomentar a sua participação, aceitar e incentivar os
contributos que cada um pode dar.
Envolver os paroquianos e desafiá-los a participar mais. Grupos de adultos.
escutar a todos; viver mais a fraternidade e em espírito de família com um elemento
congregador, o Pároco. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo e não pelo espírito
empresarial.
Escutar mais os que não participam tão ativamente, dar-lhes espaço e que se sintam
acolhidos e ouvidos
Escutar todos
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Esse assunto exige oração e reflexão conjunta
Está bem como está, na minha opinião
Está no bom caminho dado que é bastante dinâmica
Está num bom caminho. Manter a comunicação e divulgação de tudo. Tornar
transparente o que acontece nas várias áreas da paróquia: tanta coisa se faz, muito
pouca se sabe! Dar a oportunidade de fazer parte recebendo mas também dando
Está ótima
Estar presente e disponível
Eu acho que a igreja podia fazer com mais frequência momentos de partilha
Eu acho que está tudo ótimo, pelo menos a meu ver.
Evangelizando com o meu exemplo!
Facilitar o Sacramento da Reconciliação, nomeadamente alargando o seu horário, e
que seja sempre, ou na medida do possível, em confessionário. Considero de extrema
importância facilitar/publicitar, e ter presença regular de Sacerdotes em sede de
confessionário, hábito que cada vez mais se está a perder na maioria das Igrejas
Diocesanas.
Falta tudo o que respondi anteriormente. Acolhimento; Escuta; Atualização;
Dinâmicas; Espaço para todos e cada um; Diálogo;
Fazer atividades internacionais (? Acho que não percebi bem a pergunta)
Fazer balanço/apreciação anual das atividades desenvolvidas pelo prior e pela
comunidade
Fazer mais atividades que juntem todos os grupos que a paróquia tem.
Fazer mais encontros extra-catequese e Mimi-cursos para adultos.
Flexibilidade do horário das missas, de forma a permitir maior participação na palavra
fomentar a participação na eucaristia ao longo da semana
Fomentar mais participação dos paroquianos com atividades diversificadas extra
celebrações
Fomentar o conhecimento entre as diferentes equipas das diversas atividades
Fomentar um interconhecimento entre os paroquianos. Sinto que é ir ao Domingo e
mais nada
Garantir que todos respeitam todos
Gosto muito das missas com os pequenos da Catequese porque há muita interação
com os pequenos. Seria bom que as missas de adultos pudessem ter uma dinâmica
mais interativa. As homilias são sempre muito boas e profundas. Com certeza deve
haver leigos que gostassem de partilhar esses momentos em colaboração com o
pároco.
grupos de formação bíblica
Grupos de reflexão e discussão
Grupos que envolvam questões mais práticas, grupos vocacionados à essência da
espiritualidade e vida cristã
há algumas divisões na comunidade que precisam ser reconciliadas
Há sempre pequenas coisas para melhorar mas a Paróquia do Campo Grande já faz um
excelente trabalho em muitas vertentes
Haver locais onde a possamos dar a opinião ou serem colocadas propostas. Haver
espaços de oração com outras religiões e com não crentes. Divulgar mais os grupos e
voluntariado existentes. Por exemplo, existem muitos grupos Verbum Dei porque só
colocam os jovens fraternos? Porque não interagir mais com todos os grupos da
paróquia?
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Haver maior oportunidade de participar nas Eucaristias, ou noutras vivências da
Paróquia
Haver mais conversa entre uma identidade sabia como um padre ou frei e crentes.
haverá certamente alguns aspetos que poderá melhorar mas do meu ponto de vista
não consigo identificar
Imagem de que todos são bem-vindos, independentemente de onde venham e do
ponto da vida espiritual em que estejam.
Incentivar ainda mais a participação de cada um nas atividades e grupos já existentes,
ou criar outros novos, de acordo com o que se sintam chamados a fazer na Igreja.
Inclusividade
Infelizmente, não tenho mais família ou amigos que queiram frequentar a Paróquia
comigo.
Iniciativas de elevação da fé e disponibilidade aos outros, e Iniciativas de ir ao encontro
de desprotegidos e de marginalizados e procurar resolver ou contribui para a
resolução dos seus problemas e de aproximação á Igreja e á Fé.
iniciativas de voluntariado
Iniciativas na comunidade que marquem a presença da igreja nas pessoas. Definir
objetivos de adesão de mais pessoas a igreja criando ações que tornem mais viva a
igreja em toda a comunidade. Aproximando-se especialmente das famílias jovens e das
crianças Precisamos de fortalecer valores de solidariedade e amor pelo próximo
Inquéritos temáticos; divulgação das necessidades e iniciativas junto dos diversos
grupos
Integrar efetivamente opiniões diferentes. Criar cooperação entre a ver um dei e o
resto da paróquia. Deixar que gerações, todas as gerações tenham espaço para
participar. Tentar que os jovens participem nas eucarísticas dominicais com alguma
organização mensal, quinzenal. Promover a proximidade e não as clivagens em
modelos caprichosos de quase gavetas de atuação. E assumir as suas fragilidades
Inter relacionamento entre os vários grupos
Interligação entre os grupos - 1 atividade anual
Ir mais ao encontro dos crentes que não praticam ou que abandonaram a Fé.
já a vejo com uma paróquia verdadeiramente sinodal
Já é uma igreja sinodal
Já é uma Igreja verdadeiramente sinodal.
Já faz bastante :)
Já faz tanto, que pouco ou nada pode fazer mais.
Já faz tudo muito bem, era fantástico podermos ter uma missa ao serão aos fins de
semana pelo menos, 21h30/22h , só existe em Lisboa na Paróquia de S. Nicolau, pode
ser uma forma de juntar os jovens e os menos jovens numa missa com tempo, podiam
ser associados momentos de cultura em alguns desses dias, como já assistimos a
tantos, podia ser uma forma interessante de encontro e de evangelização
Já faz tudo!
Já há bastante dinamismo
Já tem um grande papel
Juntar mais vezes gerações diferentes nas mesmas atividades
Líderes de cada grupo/movimento mais dinâmicos
Ligação com pessoas de outras religiões.
Maior abertura com TODOS que a procuram
Maior integração das várias sensibilidades nas atividades e eventos paroquiais.
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Maior integração dos jovens com os mais velhos, em ATL, por exemplo. Ou programas
de leitura: jovens e não só.
Mais ações de rua
Mais ações de voluntariado e eventos com jovens como feiras e piqueniques
Mais ações de voluntariado, não só na paróquia como fora, noutras instituições
Mais atividades abertas à participação de todos sem ser por meio de pedir favores a
certas pessoas
Mais atividades culturais que calculo não ter havido neste tempo de pandemia
Mais dinâmicas de grupo fora da eucaristia
Mais direcionamento dos Jovens dos Grupos para a atividades paróquias
mais eventos para a comunidade
Mais eventos que promovam a espiritualidade ainda que sem fé, mais eventos,
palestras, conferências sobre temas que não impliquem só a fé católica, mas que
ajudem pessoas sem fé também. Mas acho que a Paróquia já faz muito isto, como
através do 3 milhões de nós por exemplo
Mais horários para missa dominical
Mais horários regulares nas confissões.
mais noites e momentos de oração. sinto que a paróquia pode concretizar mais
atividades para quem trabalha até às 20h
Mais participação dos jovens nas missas
Mais profissionalismo. Alguns serviços são pouco profissionais e não fomentam a
confiança.
Mais sacerdotes de igual valia aos atuais
manter a dinâmica em curso com apelo e incitamento à participação, criar iniciativas
que tragam os crentes mas não praticantes a integrarem se efetivamente na paróquia
Manter a prática religiosa que tem e proporcionar mais atividades que coloquem as
pessoas em proximidade umas com as outras para que as pessoas que vem de fora não
se sintam perdidas mas imediatamente acolhidas e integradas na paróquia.
Manter o que faz e quando possível retomar convívios de final da missa, e outras
conferências ou concertos
Manter o trajeto que tem percorrido
Manter-se como está e se possível o Frei Filipe voltar a celebrar missa ao domingo
Manter-se humilde
Melhorar no trabalho conjunto entre os vários movimentos e atividades
Melhorar o acesso a informações de missas e confissões ao organizar melhor o site
Melhorar os coros das missas
Missa de jovens
Missa e atividades noutro idioma também
Missas mais dinâmicas e mais curtas, com mensagens concisas.
Modernizar a dinâmica da catequese e a integração precoce das crianças em
atividades atrativas; fomentar a catequese/formação de pais e educadores (missas
explicadas, sessões de reflexão, aprofundamento de temas); visitas das crianças a
instituições paroquiais (como centro social) e a seminários
Momentos de oração mais regulares, sem ser nas festividades. Vigílias, por exemplo.
momentos de oração, pequenos retiros, cursos doutrinais de estudo das encíclicas e
textos do Magistério da Igreja, entre outros
mostrar uma realidade de igualdade entre todxs, através da fé
Motivar e facilitar a participação de mais voluntários nas suas ações sociais.
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Mudei de casa, para a zona do Campo Grande, há cerca de 5 anos, e esta ficou a minha
nova paróquia. Acho que o dinamismo da paróquia é grande, desafiando os
paroquianos a várias atividades, que eclesiais, quer de cariz social.
Não sei
NA
Na minha opinião, está tudo bem como está.
Nada
Nada a acrescentar
Não
Não mudaria nada
Não vejo em quê
Não condenar nos casos de situações complexas na vida das pessoas, comunicar
esperança sem alinhar com os "betinhos".
Não consigo identificar alguma falha
Não é fácil responder em poucas palavras, mas acho que a Paróquia está no Caminho
Não encontro falhas nesta Paroquia
Não estou a ver. O fundamental é que, em momentos de dor, de agonia, de perda, a
Igreja em geral possa ouvir, é essencial, mas também poder ativamente acompanhar
espiritualmente, até dentro das famílias - e não fugir, empedernir, fazer tudo para não
ouvir, para não ser confrontada com tribulações, revezes, controvérsias, que não quer
ouvir para não se envolver... Nesse aspeto as Paróquias terem uma "Ouvidoria"?
Não estou envolvido o suficiente para saber responder
Não frequento muito
Não me lembro de mais nada. É uma Paróquia muito ativa e aberta!
não me sei pronunciar
Não me sinto com capacidade para definir uma situação porque não domino nem
visualizo tudo o que se faz embora me sinta motivado para colaborar.
Não se dispersar e focar-se nos grupos e movimentos que já formou, solidificando-os.
Não sei
Não sei de momento
Não sei dizer
Não sei mesmo
Não sei responder
Não sei responder. Mas sinto-me bem nesta paróquia.
Não sei responder. Mas, na minha opinião, é uma paróquia alegre, dinâmica e
acolhedora.
Não sei se já existe, mas penso que grupos de leitura da Palavra de Deus, Lectio Divina,
poderiam ser importantes. Penso também que pessoas aposentadas que frequentam a
paróquia, ou não, poderiam ser aproveitadas de acordo com a sua formação e
competências. Por exemplo apoio escolar a crianças e jovens com dificuldades
escolares, ....aconselhamento, jurídico....
Não sei, acho que faz muito
Não sei, não tenho ideias
Não sei!
Não sei.
Não sei. Parece-me que há preocupação e ações nesse sentido.
Não tenho ideia de nada
Não tenho nada a acrescentar
Não tenho nada a acrescentar, devem continuar conforme são acolhedores.
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Não tenho nada a acrescentar. Apenas formulo votos de continuidade no
desenvolvimento da sua missão.
Não tenho nenhuma sugestão
Nesta altura, é-me difícil ter um compromisso maior.
Neste advento/ Natal de 2021 - Não havia divulgação de horário de confissões
Neste aspeto, sempre achei a paróquia do Campo Grande exemplar. Só a pandemia
quebrou um pouco esta vivência. Penso que, assim que ela nos dê alguma folga, tudo
poderá voltar a essa exemplaridade! Mais, se se juntar a proximidade física das
pessoas que existia à assistência remota que agora se desenvolveu, essa vivência
poderá até melhorar!
Noites de oração como já houve, facilitar a reconciliação durante as missas
Nunca parar ajudar as pessoas que precisam
Organizar momentos de diálogo, de escuta e de procura juntos sobre a identidade da
Igreja e da comunidade
Os padres estarem mais presentes nos vários grupos
Ouvir quem tem opiniões ou visões diferentes em vez de descartar
Padre ser mais disponível para quando é procurado pelos seus paroquianos que
precisam de falar, desabafar. Mais de uma vez o procurei e não teve disponibilidade e
não só eu. Até lhe solicitei direção espiritual e não mostrou disponibilidade.
Para fomentar a participação de pessoas que participam nas missas, mas que não
estão em nenhum movimento paroquial, ter uma caixa para colocar sugestões
(anónimas)
Parece estar no caminho certo
Parece me que o que falta somos nós crentes frequentadores, darmos mais de nós
(falo por mim)
Parece-me que a paróquia do Campo Grande já tem uma grande diversidade de grupos
de atuação em várias áreas. É claro que teoricamente é sempre possível melhorar e ir
mais longe, mas como não estou integrada em nenhum grupo, não me sinto habilitada
a dar sugestões concretas. er
Pedir ajudas pontuais para serviços concretos, para as pessoas se sentirem pessoas e
não mais um número que traz mais 3 enlatados
Pedir mais a participação nas várias atividades, e estar atenta a quem tem essa
vontade
Pedir mais a opinião das pessoas, não uniformizar tanto os diversos momentos
celebrativos. promover instâncias participativas conjuntas e dar lhes visibilidade. Dar
visibilidade às pessoas da comunidade no espaço avisos, treinando os para serem
breves. Etc.
Penso que a Paróquia do Campo Grande acolhe qualquer pessoa que queira fazer
parte da Comunidade e isso é muito bom. O Padre Hugo é extremamente acessível e a
Verbum Deu acolhe quem precisa. Continuem assim. Parabéns!
Penso que a Paróquia do Campo Grande é um ótimo exemplo de uma Igreja
verdadeiramente sinodal, onde todos são acolhidos e onde há inúmeras oportunidades
de participação.
Penso que a Paróquia do Campo Grande já tem bastantes iniciativas para fomentar a
comunhão entre todos os seus paroquianos. Agora cabe a estes darem uma resposta
positiva a todas as iniciativas que existem!
Penso que a Paróquia está a conseguir dar resposta a muitas pessoas que querem
fazer parte de uma comunidade, com a criação de novos grupos e cuidado nos grupos
existentes.
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Penso que apoia em muitas áreas tentando chegar a todos. Se todos ajudassem os
conseguiríamos melhores resultados.
Penso que estará a fazer um bom trabalho apesar de eu frequentar apenas a missa
dominical ou em dias festivos
Penso que faz falta à igreja ter uma Missa ativa para crianças e suas famílias.
Penso que já faz o que é possível
Penso que já faz tudo o que pode.
Penso que o horário das missas de domingo deve ser repensado pois parece-me que a
missa das crianças não deveria ser ás 12 horas pois a população mais envelhecida é
esta missa que frequenta e por vezes não é fácil em termos de logística.
Pode adequar melhor a linguagem nas homilias de modo a ser entendida por todos.
Pode sempre melhorar, mas na minha opinião já é uma igreja sinodal.
Poderá sempre fazer mais alguma coisa, mas já está muito acima do que é feito
noutras paróquias que conheço.
Por ex: desafiar mensalmente pequenos grupos a sair em missão para visitar
prisioneiros, ou visitar lares, estar com idosos que se encontram em solidão, fazer uma
ação concreta indo ao encontro dos que mais sofrem
Pôr todos a participar mais
Precisamente, sondar mais a opinião das pessoas que frequentam as celebrações na
paróquia, para se perceber de que forma poderiam envolver-se mais nas próprias
celebrações e na vida da paróquia.
Preparar / formar para acolherem as pessoas que aparecem
Procurar alguma aproximação daqueles que não pertencendo a qq grupo da paróquia,
frequentam e colaboram na vida e projetos/campanhas desenvolvidos na medida das
suas possibilidades.
Procurar estar atenta aos que a comunidade não conhece
Procurar o contacto direto com mais membros da paróquia
Promover a sinodalidade no âmbito do Conselho Pastoral. Pedir mais a colaboração de
paroquianos em atividades organizadas no âmbito da paróquia
Promover mais encontros como os que já houve com a jornalista Maria João Avillez.
Promover mais sessões para participação de todos
Promover o silêncio na igreja e confissões com mais frequência e mais fácil acesso
Promover reuniões sobre temas espirituais, éticos, sociais ou até culturais. Criar grupos
de apoio para situações especificas de sofrimento. Promover um momento para um
“cafezinho” à saída de algumas celebrações como fazem as Igrejas protestantes em
Países anglo-saxónicos
Promover uma cultura de diversidade, de coerência no caminho de fé, de amor por
todos.
Promover uma Pastoral/um espaço para divorciados recasados
Publicar/Relembrar que formas e grupos existem para que cada pessoa conheça as
várias formas através das quais pode interagir/colaborar com a paróquia.
Quando a pandemia o permitir, criar eventos de forma a permitir participação de
pessoas que normalmente não o façam... Criar noites de oração, criar momentos de
"limpeza" dos espaços da paróquia (igreja, bancos, salas,), promover o dia da
comunidade com atividades no exterior de forma a criar equipas com elementos que
não se conhecem e dar a conhecer (tipo feirinha) os diversos grupos paroquiais.
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receber e aceitar mais os que possam ser mais 'tradicionalistas' não nos importarmos
que queriam comungar de joelhos e boca ou que queriam contribuir da sua forma para
coro ou acolitando. Basicamente por ser diferente que os aceitemos na mesma, até
exatamente por ser diferente é bom vermos o que traz de diferente e pode ser bom
para vermos que coisas podemos fazer de uma forma ou outra e que poderá ser
melhor para nós. Não que eu tenha visto a existir esta não abertura, mas sinto que os
que façam diferente não possam ser tao bem interpretados e isso dificulta-nos a igreja
Relações humanas saudáveis!
Respondi antes
Resposta anteriormente respondida
Retiros espirituais
Reunião para ajudar pessoas como eu a ter mais e mais fé...
Saber acolher e saber comunicar com todos
Sair mais dos muros da paroquia para ir ao encontro dos que aqui não vêm e que mais
necessitam do nosso envolvimento
Ser mais abrangente a todas as idades (apesar de já ser)
Ser mais alegre, ter uma missa com cânticos dos jovens, envolver mais jovens
Ser menos fechada e permitir a participação de todos
Ser uma igreja aberta que acompanha os tempos e acolhe TODOS.
Ser uma missa mais focada no dia a dia com exemplos e com propósitos para aplicar
no nosso dia a dia
Ser uma paróquia de braços abertos.
Ser voluntário e ajudar aqueles que precisam.
Ser, sempre e em coerência, a casa de Cristo. Acima de dogmas, interesses ou o ar do
tempo.
Sermos felizes
Sessões de cinema comentado; catequese extra sala (ao ar livre); outras atividades ao
ar livre, caso as circunstâncias o permitam;
Sessões de Estudo da Bíblia e História da Igreja Católica.
Simplificação. Melhorar e simplificar a comunicação para que todos entendam a
mensagem. Ex: reduzir cerimonial, cânticos em latim ou outra língua, para que todos
entendam. Práticas menos longas, com linguagem clara, menos repetitiva. 10 minutos
com mensagem clara, linguagem simples com menos lugares comuns, será mais eficaz.
Esta estudado que tudo o que dura mais de 10 ou 15 minutos a assembleia tende a
desligar, a reduzir a atenção.
Sinto-me bem na paróquia. Acho que se não participo mais na vida da paróquia, o
defeito é meu. Gostava de ser mais colaborante/participativa mas falta-me iniciativa.
Talvez divulgar mais as ações de voluntariado em que os paroquianos podem
participar e ajudar
Talvez fomentar Encontros de reflexão
Talvez fomentar Encontros de reflexão sobre questões doutrinais e não só (tais como
questões da sociedade que interajam negativamente com os valores cristãos).
talvez interagir mais com as paróquias mais próximas, como São João de Brito
talvez promover encontros presenciais ou online, partilhando reflexões comunitárias
tanto quanto vejo, a Igreja está a cumprir muito bem a sua missão
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Tenho uma experiência muito boa e positiva com o percurso que as minhas filhas
fizeram, desde a catequese, 1a comunhão, crisma e virem semanalmente à missa,
sendo elas meninas “especiais e diferentes”. Mas a minha pergunta, é a seguinte, será
que existem na paróquia país com filhos também “especiais e diferentes “que
apresentem os seus filhos á Paróquia, sem receio de fazerem um caminho para Jesus,
como fazem as minhas filhas? Não sei?!
Tentar cativar mais os adolescentes, o que é difícil.
Tentar envolver cada vez mais o Centro Social nas dinâmicas próprias da Igreja e viceversa. Procurar envolver cada vez mais pessoas nas dinâmicas paroquiais, e a paróquia
nas dinâmicas sociais.
Tentar um maior envolvimento dos paroquianos
Tentar uma divulgação mais abrangente, que chegue mesmo aos não crentes
Ter a Igreja aberta mais tempo durante o dia
Ter alguém como o Padre Feytor Pinto, conseguia sem dúvida cativar a comunidade.
Ter cuidado com os paroquianos que recebem as pessoas na entrada da missa e que
são ministros da comunhão
Ter mais ações e formação orientada para as famílias
Ter mais dinâmicas e atividades para a comunidade. Estar disposta a receber cada um
como ele é, tendo em consideração a sua individualidade.
Ter propostas de vida, de oração para todos os grupos de várias faixas etárias e em
vários estados na vida. E ter comunidades que saibam acolher os novos que chegam.
Grupos que vivam como família e que partilhem a sua vida, alegrias e dificuldades
onde todos possam crescer em comunidade
Ter um papel mais ativo na comunidade de Alvalade. Acompanhar com qualidade a
comunidade
Todos os que participam na Igreja devem ser exemplos autênticos para todos.
Visitar as casas dos moradores idosos ao pé da paróquia
Voltar a dar uso ao Kiosque durante os dias que há possibilidade meteorológica
Voltar, logo que possível, a reuniões de formação e participação e iniciativas de
interação com os paroquianos e os frequentadores das celebrações, como esta
iniciativa, por ex.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

Se já pertenceu à Paróquia do Campo Grande e agora não pertence, diga-nos porquê
Comecei a frequentar outra paróquia
Deus não fará aceção de pessoas mas as pessoas que coordenam atividades. atividades
fazem até quando se oferece tempo para voluntariado
Estive noutra paróquia e fora de Portugal, agora estou a regressar
Mudança de casa
Mudei de casa, agora moro a 30km da paróquia
Mudei de residência. Às vezes ainda dá para ir ao campo grande mas não é a mais
próxima.
Passei a ser paroquiano de Telheiras
Porque moro longe da paróquia
Vivo no estrangeiro. Acompanho a missa pelo Facebook.
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Anexo II – Contributos enviados pelos grupos sinodais
REFLEXÃO DA DIREÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO CAMPO GRANDE
1-O que é que a Igreja te traz de bom? E tu, o que podes trazer?
• Vida em comunidade e uma aprendizagem da espiritualidade.
• A Igreja aponta-nos caminhos para a fé, possibilitando a partilha e caminhar em
conjunto. Permite-nos transmitir o melhor de nós, ajuda-nos a crescer e a ser melhores
pessoas.
• A Igreja apoia-nos na forma como agimos no dia a dia, é um referencial de
comportamento, de valores, de disciplina e de atuação. Traz-nos momentos de muita
paz interior, tranquilidade, relativização e perspetiva.
• A Igreja dá-nos segurança nas dificuldades e contratempos da vida, dá-nos um projeto
de humanização
• Os ritos da Igreja ao longo do ano põe-nos constantemente em reflexão e análise, o que
nos obriga a um movimento interior.
• O sentido de comunhão que se cria na Igreja aparece em circunstâncias diferentes
criando uma ligação especial.
• O trabalho na Igreja obriga-nos a estar em permanente contato com a palavra de Deus.
• O que podemos trazer à Igreja? As realidades da vida no dia a dia.
2-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Acontece com frequência que pessoas que se encontram na Igreja são uma coisa dentro
e outra fora.
• A integração da Pastoral da Saúde na Pastoral Social, que a fez perder a sua presença.
• O distanciamento dos bispos relativamente às suas paróquias. A escolha dos bispos
deveria ouvir os fieis que vão representar.
• A Igreja mantém ainda uma lógica de poder, quer dos consagrados quer dos leigos.
• A Igreja não tem procurado acolher os divorciados, os recasados, os homossexuais.
• A Igreja durante muitos anos tardou em reconhecer os santos.
3- Se tivesse o poder do Espírito Santo o que mudava?
• Expulsava os vendilhões do templo, acabando com as incoerências.
• Levava as pessoas a ter formas de participação diferentes para integrar os
marginalizados.
• Transformava a Igreja numa igreja de saída, de proximidade, aberta a todos.
• Alterava a forma de escolha dos bispos promovendo a auscultação dos fieis bem como
a dos padres que passariam a depender de uma audição dos paroquianos.
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REFLEXÃO DO PRIMEIRO ANO DA CATEQUESE FAMILIAR
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• A Igreja é um espaço de crescimento pessoal, em comunidade, ao dar-nos a conhecer a
vida e a ação de Jesus e ao convidar-nos a viver como Ele.
• A Igreja é um pilar de valores na sociedade moderna (espaço de referência).
• A Igreja é um lugar de Esperança, Paz e Serenidade.
• A Igreja convida-nos à Oração, para nos aproximarmos do Pai, numa relação íntima e
pessoal (experiência de Fé)
• A Igreja é um lugar de reunião, que nos dá um sentido de pertença a uma Comunidade
que comunga dos mesmos valores e que partilha o mesmo desejo de fazer um caminho
com Jesus.
• A Missa enquanto momento de encontro que alimenta a nossa fé e revitaliza a nossa
Vida.
2-E tu o que pode trazer de bom?
• Existe um sentimento e uma consciência de que colaboramos pouco face ao que
recebemos.
• Contudo, existe um compromisso de no nosso dia a dia, e apesar das nossas muitas
imperfeições, tentarmos viver de acordo com os Valores Cristãos (justiça, verdade,
tolerância, amor, gratidão) e de pormos os nossos dons ao serviço dos outros.
• Uma das pessoas do grupo elabora pistas de oração
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• A falta de coerência.
4-E se tivesses o poder do Espírito Santo, o que mudarias?
• Promoveria reuniões mais regulares para que todos fossem chamados a refletir e a
pensar como poderiam pôr os seus dons ao serviço dos outros, da comunidade, do
mundo.
• As pessoas dentro de uma comunidade não se conhecem (ainda que se reconheçam!) e
por isso existe uma dificuldade em perceber como cada um de nós pode
efetivamente contribuir, em função do seu saber, do seu tempo, do seu perfil. Não digo
participar
contribuindo
monetariamente, mas
participar
envolvendo-se,
disponibilizando-se, estando com o Outro.
• Tantos de nós que vão à missa pelo menos uma vez por semana. Se cada um desses
"tantos" retribuísse por exemplo uma hora do nosso tempo por semana à Comunidade
(a pintar uma escola, a visitar uma pessoa mais idosa, a preparar uma catequese, a falar
com um sem abrigo, a fazer uma refeição para outro, etc.) quanto poderíamos Ser no
mundo enquanto comunidade? Mas para isso seria preciso, fazer um levantamento das
necessidades, e dos "dons" que cada um de nós estaria disposto a pôr ao serviço da
Comunidade. Existe um conceito interessante que talvez pudesse servir de inspiração
que é o banco de voluntariado... mas implica sempre quem coordene.
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REFLEXÃO DO GRUPO DOS RESPONSÁVEIS DO NÚCLEO DO CSPCG
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Alguma paz de espírito
• Sinto-me confirmada nos valores em que acredito
• A certeza de uma resposta, de um sentido.
• Dá-me uma razão.
• Dá paz para lidar com a morte que será um sítio melhor
2-E tu, o que podes trazer?
• Damos presença, serviço
• Pôr em prática os valores porque nos identificamos com eles.
• Sentido de missão, proximidade prática
• Construtores de pontes entre a teoria e a prática através do serviço, do olhar.
• Muitas pessoas que cá trabalham é porque gostam e são felizes cá, o que transmite
felicidade aos utentes
• Transmitimos a palavra com os nossos valores e ações
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Na forma pouco atualizada de falar: termos antiquados, palavras que já não se usam
etc….
• Alguma desonestidade e falsidade de pessoas que apregoam mas não praticam
• Beatice e exclusão de quem é diferente socialmente ou fala de forma diferente.
• Falta de abertura a realidades que são da nossa sociedade e merecem ser olhadas de
frente
• As pessoas não pensarem nos valores como um todo.
• Impunidade institucional
• Não sou baptizada, acredito nos valores, mas devem evoluir.
• Rigidez que não encaixa nos valores praticados.
4-Se tivesses o poder do ES, o que mudavas?
• Punha o amor no coração dos maus
• Tornava as pessoas diferentes para acabar com a ganância do dinheiro e do poder.
• Todos teriam de ter o que é digno para viver
• Punha muita bondade no coração das pessoas
• Manifestava e comunicava o bem e o bom das pessoas
• Punha políticas sociais e públicas acessíveis a toda a gente
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REFLEXÃO DO GRUPO DO CONSELHO PASTORAL (2)
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Vivência nos grupos/experiência de vida em grupo
• Vivência de comunhão de fraternidade
• Vivência da partilha em grupo
• Experiência de peregrinação
• Confiança no desconhecido sabendo que Deus está do nosso lado
• Presença de Jesus
• A fé que nos faz felizes
• Capacidade de parar e absorver o verdadeiro amor de Jesus
• Ser acolhido
• Identidade de cristão
• Sacramentos
• Reconhecer Deus espelhado nas pessoas da Igreja
• Espaço de encontro, gratuito
• Teias relacionais entre pessoas e instituições
• Lugar onde todos se preocupam com todos; centralidade no bem do outro
• Poder colaborar e ajudar
• Projeto de humanização
• A vida ganha um horizonte que não teria
• Ser uma pessoa que não seria sem ela
• Caminho que leva a mais
• Aposta recorrente nas pessoas: perdão sem limite
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
Apego excessivo à tradição
• Bens e poder
• Excesso e erros que a Igreja cometeu
• Postura fechada
• Dificuldade em ser corpo
• Permanente incapacidade de incluir todos
• Desligada do mundo
• Estrutura teórica e afastada
• Imiscuir em matérias que não têm de ver com a Igreja
• Excluir grupos
• Falta unidade
• Deve acolher mais as diferenças e trabalhar mais em conjunto. O que fazer com as
diferenças?
4-Se tivesses o poder do ES, o que mudavas?
• Arranjava maneira de manifestar o bem que há nas pessoas
• Tivéssemos a capacidade de ver no outro o melhor de si
• Mudava um certo espírito de competitividade entre as pessoas
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•
•

Tentava transmitir a vivência da humildade, simplicidade e alegria
Capacidade de escutar o espírito que fala através de todos.
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REFLEXÃO DO GRUPO DO CONSELHO PASTORAL (2)
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Momentos vividos no seio da Igreja (sacramentos);
• Possibilidade de viver em comunidade – Caminhar em conjunto – Mostrar caminhos;
• Conforto de caminhar acompanhado com os que estão presentes e com os que já estão
na casa do Pai;
• Sentido para a vida;
• Sentido de pertença;
• Desafios.
2-E tu, o que podes trazer?
• Viver em verdade os momentos felizes;
• Levar a alegria à vida de outros;
• Boa vontade;
• Fé viva;
• Disponibilidade.
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Resistência à mudança;
• Medo da novidade
• Resistência à participação dos Leigos – dificuldade em implementar a participação
conforme definido no Concilio Vaticano II
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Mudar Corações (Fiéis e Clero);
• Promover participação dos leigos
• Promover espaços de discussão/debate
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REFLEXÃO DO GRUPO FÉ, REFLEXÃO E VIDA (CATEQUESE DE ADULTOS)

1ª PERGUNTA DO SÍNODO: Como é que “o caminho conjunto” está a acontecer hoje na nossa
Igreja local?
O nosso Caminho Sinodal foi feito a partir das 2 Perguntas que o Sínodo fez à comunidade Cristã:

RESPOSTA:
A) Aspetos Gratificantes do Caminho Conjunto em Igreja:
•
•
•
•
•
•
•

A descoberta de um Deus Bom, um Deus Amor, que se faz próximo.
A riqueza da vivência comunitária e da partilha da fé.
A descoberta da presença e da ação de Jesus em cada um, na comunidade e no mundo.
A riqueza da Palavra de Deus, que nos interpela.
A aprendizagem do Discernimento (pessoal e comunitário).
A vivência da Esperança, da Confiança, da Alegria, da Fraternidade, do Perdão!
A bondade da Igreja, atuante junto dos mais frágeis.

B) Aspetos “Sombrios” do Caminho Conjunto em Igreja: (que clamam mudança):
Situações de Hipocrisia e Incoerência entre o Evangelho e a Vivência Cristã (leigos e clero):
• Ligações promíscuas entre a Igreja, o poder e o dinheiro.
• Atitudes de arrogância e elitismo, contrárias ao acolhimento e à compaixão
• Opulência de certas práticas, em claro contraste com a pobreza do Evangelho.
O Afastamento entre a Igreja e o mundo:
• Dificuldade no diálogo e atitudes de intolerância perante a novidade e a diferença.
• Linguagem antiquada, que não toca o coração e a razão, sobretudo dos mais jovens.
• Celebrações tristes, rituais desadequados a este tempo, num apego excessivo à
tradição.
• Homilias que não ajudam a trazer o Evangelho para a vivência do quotidiano.
• A falta de formação dos leigos e do clero (formação humana e formação na Fé) para
aprenderem a lidar com os desafios que o tempo actual apresenta à Igreja.
A Persistência de algum Clericalismo e de uma organização da Igreja em pirâmide, contrária à
organização circular da Igreja, povo de Deus, proposta pelo Concílio Vaticano II.
A falta de Unidade e de Fraternidade entre estruturas de Igreja.
• Falta uma cultura de relação entre os cristãos das comunidades paroquiais.
• Falta comunhão entre o clero e os leigos, que se deveriam olhar como irmãos.
• Faltam formas de comunicação eficientes dentro da Igreja.
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Conclusão: Sentimo-nos gratos pelo muito que a Igreja nos tem dado e também entendemos
que existe um enorme potencial de melhoria em todos nós e em toda a Igreja.

2ª PERGUNTA DO SÍNODO: Que passos o Espírito nos convida a dar, para crescermos no nosso
“caminhar juntos”?
RESPOSTA:
A) Para uma Igreja mais Acolhedora e mais Fraterna:
•

•

•

•

É necessária maior humildade e acolhimento da Igreja:
o aos que estão fora da Igreja,
o aos que vivem situações ditas “irregulares” (ex: os novos modelos de família,
como casais divorciados e recasados e as diferentes formas de viver a
sexualidade),
o aos mais velhos (reconhecer o respectivo papel na comunidade),
o aos pobres (reconhecer a sua dignidade).
Nas paróquias devem ser privilegiadas dinâmicas de pequenos grupos e encontros de
oração partilhada, para facilitar o conhecimento e a relação entre os cristãos e criar
fraternidade.
É importante promover a Alegria (uma graça de Deus), na forma de celebrar e na
vivência em Igreja, em lugar da habitual insistência nos temas do pecado e do
sofrimento.
Deve haver maior comunhão entre todos, nomeadamente, haver maior comunhão
entre leigos e clero.

B) Para uma Igreja Inserida no Mundo e em Saída:
•
•
•
•

Uma Igreja que acompanha a humanidade deste tempo, necessita ter uma linguagem
mais actual, simples, entendível por todos e atraente para os mais jovens.
As formas de celebrar e certos rituais devem ser revistos, tornando-se mais adequados
à cultura deste tempo.
A Igreja tem que privilegiar a compaixão e a misericórdia, em lugar da condenação fácil
e da imposição rígida de condições.
Há que estimular a prática do discernimento (pessoal e comunitário), para preservar o
essencial da Vida de Fé e acompanhar a rápida evolução do mundo.

C) Para uma Maior Vivência Cristã, Maior Formação e Melhor Comunicação na Igreja:
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•
•

•

•
•

Importa fomentar o desenvolvimento de uma relação próxima e íntima dos leigos com
Deus, através da oração e do discernimento, em grupos de partilha de Fé.
A catequese das crianças e jovens deve ser apelativa e adequada aos diferentes grupos
etários, não devendo ser descurada como oportunidade de evangelização para as
respectivas famílias.
É urgente uma maior formação do clero, nomeadamente nas ciências humanas (ex:
psicologia), de forma a estarem mais preparados para a diversidade dos desafios da
sociedade actual. Deve ser revista a formação nos seminários, sendo benéfico que os
seminaristas, durante a sua formação, estivessem mais inseridos na vida do mundo.
Também é urgente uma melhor formação dos leigos, que lhes permita serem
evangelizadores e manterem-se fiéis ao longo das suas vidas.
Deseja-se uma comunicação mais eficiente dentro da Igreja e da Igreja com o Mundo.
Daí a necessidade de que a Igreja invista em formação, também na área da
comunicação.

Conclusão: Estes são os passos que discernimos em conjunto e que entendemos como um
desafio pessoal nosso e comunitário de toda a Igreja.

Sínodo 2022 | Paróquia do Campo Grande

74

REFLEXÃO DO 2º CATECISCMO DA CATEQUESE FAMILIAR
1-O que a Igreja me traz de bom? E tu, o que podes trazer?
• Traz momentos de partilha, sentido de pertença e de comunidade
• Dá-nos espiritualidade
• Dá-nos um maior envolvimento dos pais na Catequese. Mesmo na catequese regular
deveria haver um encontro mensal dos pais
• Motiva-nos a uma maior participação e reflexão.
•

•
•

2-Em que é que a Igreja te desaponta?
Aos dias de hoje, a por vezes existente distância entre Igreja local e a sua comunidade.
Serem colocados os formalismos à frente da proximidade. A forma inflexível como se
vive a Igreja em comunidade, sobrepondo-se os rituais mecanizados, ao verdadeiro
sentido do que está a ser vivido
Os maus exemplos de padres e leigos que não sabem acolher
O facto de não se promover o estudo da bíblia de forma esclarecida

3-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Apostar na formação do clero, de forma a que seja mais próximo e menos formal, focado
muitas vezes exclusivamente nos sacramentos.
• A maior valorização de alguns ministérios, exemplo, dar a opção do matrimónio aos
sacerdotes e abrir o sacerdócio às mulheres.
• Maior rapidez e assertividade na resolução dos problemas na Igreja (Igrejas corruptas
em alguns países ou pedofilia).
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REFLEXÃO DO GRUPO DO ENCONTRO SINODAL ABERTO (1)
1-O que é que a igreja te traz de bom?
• Conhecimento mais profundo da Pessoa de Jesus, como nosso Guia e Salvador
• Oportunidades de partilha/ encontro de vivências de Fé
• Experiências de encontro frutuoso da diversidade humana
• Conhecimento de Pessoas Inspiradoras, desde Papas a Párocos e outros Leigos
• Ocasiões de partilha recíproca - dar e receber.
2-E tu, o que podes trazer?
• Dar o nosso melhor Tempo para colaborar e participar, não o tempo que sobra
• Oferecer os meus dons à comunidade
• Transmitir Paz e esperança, nestes tempos conturbados
• Oferecer Amor e as nossas experiências de Vida
• A experiência de Pessoas diferentes, nomeadamente Pessoas com Deficiência e suas
famílias
3-Em que é que a igreja te desaponta?
• A existência ainda de desigualdades no acolhimento de algumas Pessoas, face ao seu
estatuto social
• Algum poder clerical
• As dificuldades no papel das mulheres na Igreja
• A existência de barreiras físicas, comunicacionais e informativas quanto às Pessoas com
Deficiência
• A intervenção ainda lenta quanto aos problemas sociais
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• O Grupo considerou esta pergunta muito difícil de responder.
• Construir mais proximidade com as Pessoas
• Quebrar preconceitos relativamente a determinados grupos sociais.
• Dar outras oportunidades à intervenção das Mulheres
• Oferecer dinâmicas inclusivas e sem barreiras para as Pessoas com deficiência.
• Ser mais simples e despojado de poderes
• Colaborar mais ativamente no serviço da Igreja
• Desenvolver uma verdadeira evangelização / catequese dos Adultos
• Criar outros suportes inovadores de evangelização nas redes sociais para as crianças e
jovens
5-Que novos caminhos para o nosso grupo?
• Continuar durante o ano, estes encontros de partilha/ reflexão e oração, pelo menos
uma vez por mês
• Envolver mais Pessoas, sobretudo os jovens neste Sínodo
• Estar disponíveis para todas as ações do Sínodo.
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REFLEXÃO DO GRUPO DE PAIS DO 5º CATECISMO (DOMINGO)
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Comunidade
• Sentir que caminhamos juntos
• Disciplina, no sendo de nos comprometermos com determinado grupo e com ele
percorrermos um caminho constante e assíduo de enriquecimento e crescimento
espiritual.
• Paz de espírito
• Força, ajuda e apoio nas dificuldades
• Serenidade
• Uma família
• Alimento espiritual
• Resposta a algumas questões da nossa vida
• Sentir que não estamos sós
• Alegria nos encontros
• Esperança num mundo melhor
2-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Excesso de burocracia e discrepância da mesma nas várias paróquias
• Falta de uniformização
• Falta de transparência
• Igreja fechada
• Igreja castigadora que ainda discrimina quem não “cumpre os requisitos”
• Falta de habilidade para acolher
• Facilita e confia em quem já conhece ao contrário de Jesus que acolhe e aceita todos
por igual
• O pedido (ou a forma como é feito) de contribuição para as intenções das missas
• Igreja desatualizada que nem sempre acompanha as realidades das pessoas
Como Igreja, que somos todos, reconhecemos uma desresponsabilização de cada um de nós.
Facilmente apontamos erros, mas raras vezes procuramos ser parte da solução.
3-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Aumento do número de párocos
• Achamos que é urgente e fundamental aumentar o número de celebrantes para chegar
a todas as paróquias e todas as pessoas- a solução poderá ser a Igreja aceitar o
casamento de padres e estender a consagração da Hóstia a freiras e missionárias
• Mudança nas mentalidades
• A Igreja deve ser mais atual, contemplar os novos padrões da sociedade, pessoas e
famílias e estar aberta a todos, sem discriminações e condições (ex. divórcio).
• Devemos todos e cada um ir atrás das ovelhas perdidas, identificar Jesus nos pobres e
nos que sofrem à nossa volta e, como Jesus, acolhê-los.
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REFLEXÃO DO GRUPO EMAÚS
1-O que é que a Igreja te traz de bom? E tu, o que podes trazer?
Num mundo complexo e desafiante, a Igreja faz-nos sentir que somos parte de uma comunidade
(1 Cor 12, 12-26), um lugar onde nos sentimos em paz, um lugar-casa. Por outro lado, a leitura
da palavra convida-nos permanentemente a fazer um balanço do dia a dia e decidir que caminho
tomar, no sentido de crescer e a não voltar a pecar (Jo 8, 1-11).
Como jovens conscientes dos desafios e das fragilidades da Igreja, sabemos que podemos
contribuir para a construção de um caminho comum através da participação ativa na vida da
Igreja. Com efeito, temos uma vida preenchida de experiências e contactos com diferentes
realidades profissionais, académicas e culturais, às quais levamos a nossa fé, mas que
reciprocamente nos enriquecem e nos transformam. Desse contacto com a diversidade,
podemos trazer novas perspetivas e entender a pluralidade de dons que Deus concedeu a cada
um de nós.

2-Em que é que a Igreja te desaponta?
A história da Igreja é preenchida de falhas e erros. Apesar de reconhecermos a fragilidade
humana, desaponta-nos a forma como a Igreja lidou com os seus pecados, em particular, os
abusos sexuais. Em segundo lugar, a falta de unidade dos diferentes carismas e congregações,
como se tivéssemos muitas Igrejas dentro da mesma Igreja, com distinções que que nos afastam
do caminho para o Pai. Em terceiro lugar, uma estrutura hierárquica distante e formal que
constitui um obstáculo à adoção de decisões como uma comunidade. Em quarto lugar, o
formalismo e o peso da tradição que ganham corpo numa linguagem dificilmente acessível. Por
último, sem prejuízo da unidade da Doutrina e da Fé, lamentamos a ausência de discussão sobre
temas estruturais da vida da Igreja, como as questões de género, as novas estruturas familiares
e o papel da mulher na Igreja.

3-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
Desejamos uma Igreja una e fraterna, que saiba dialogar, aceitar a pluralidade e lutar contra as
diferenças que destroem a sua unidade. Queremos uma Igreja que seja absolutamente
transparente e coerente nos mais diversos atos e momentos, em particular, na gestão do seu
património. Precisamos também de humildade nos corações dos responsáveis e de todas as
pessoas na Igreja, para que sejamos capazes de aceitar o próximo, sem julgamentos e cheios de
misericórdia (Lc 6, 36-37), e de reconhecer fragilidades e limitações. Por último, desejamos uma
Igreja próxima dos marginalizados, que saiba servir o próximo (Mt 20, 25-27), através de gestos
concretos de doação e entrega gratuita.
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REFLEXÃO DO PEQUENO GRUPO DE CASAIS
(proposta um pouco diferente porque como já tínhamos feito em reunião plenária, langámos o
desafio de tentar responder numa palavra)

1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Azimute e pertença
• Caminho e partilha
• Alegria e Fé
• Cristo e Jesus
• Paz e Comunhão
2-E tu, o que podes trazer?
• Empenho e novidade
• Esperança/ Fé e Envangelização
• Tempo e Compromisso
• Dedicação e Compromisso
• Eu e Rosto
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Autorreferenciação e discussão do serviço
• Ser mais humana no acolhimento
• Repetição Rotina/Questionamento
• Homens da Igreja podem desapontar e comunicação da Igreja pode melhorar
• Nada e Lentidão na resposta
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Maldade e Presença Universal
• Leis que não vão ao encontro das pessoas e maior envolvimento de todos. Ouvindo-os
• Divisões e capacidade de unir (dentro e fora)
• Frontalidade e Cada um de nós
• Nada e Sentido do poder em humildade de serviço
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REFLEXÃO DE UM GRUPO FAMILIAR DA PARÓQUIA
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Uma diferente perspetiva das coisas
• Traz um sentido de comunidade e pertença
• Traz proximidade à família
• Um caminho a seguir
• Um guia de vida para a pessoa
• É um espaço que me aceitam como sou, onde não me sinto julgado.
2-E tu, o que podes trazer?
• Diversidade.
• Um espírito jovem
• Opiniões diferentes
• Tratar melhor e respeitar mais os outros
• Contribuir para a comunidade
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Devia acolher melhor.
• Pressão por teres de aceitar as regras rígidas como são.
• Em algumas homilias que transmitem culpa.
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• A capacidade de distorção da palavra de Deus porque é sempre de amor e às vezes é
pervertida. Devia ser sempre uma mensagem de amor.
• Eu não mudava nada porque errar faz parte do ser humano, temos que aprender com
os nossos erros e crescer com eles.
• Acabava com o ódio.
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REFLEXÃO DO GRUPO DE PREPARAÇÃO DE BATISMOS
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Os momentos de paz, em especial em tempos de tribulação
• Sentimentos de pertença a uma comunidade de oração e partilha (comunidade no
sentido de comunhão), de acolhimento, conforto e consolo (“colo afetivo”)
• Reflexo da luz de Deus e exemplo dos outros
• Ciclo anual da liturgia, com convite à reflexão, recomeço e renovação
2-E tu, o que podes trazer?
• Estar presente
• Dar testemunho, afeto e exemplo em todos os locais
• Viver como batizado
• Serviço dentro da Igreja, no nosso caso particular da Equipa de Batismos, como tarefa
específica de evangelização
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Falta de acolhimento, tanto pior quando esse acolhimento é dissimulado e em benefício
próprio e que tem como consequência a pedofilia e o fausto
• A estrutura eclesiástica não refletir a realidade (não faz sentido nomear um bispo sem
ouvir as dioceses, ou um padre sem ter em conta a paróquia)
• Na falta de escrutínio do desempenho e em não ouvir mais os restantes batizados
• A relutância de delegar funções
• A linguagem hermética que não é entendível pelos que estão de fora
• A necessidade de criar estruturas de comunicação competentes/profissionais
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• A estrutura eclesiástica poderia delegar nos leigos atividades que possam tecnicamente
ser assumidas por eles de modo a deixar aos padres mais tempo para vida e
acompanhamento espirituais
• Maior participação dos leigos nas decisões relativas à igreja
• Sinais, interiores e exteriores, de simplicidade
• Adequar a mensagem e a palavra a quem ela se destina
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REFLEXÃO DO GRUPO DO SECRETARIADO DA LITURGIA
1-O que é que a Igreja te traz de bom?
• Momentos importantes da vida pessoal vividos no seio da Igreja (sacramentos);
• Possibilidade de viver em comunidade – Caminhar em conjunto – Mostrar caminhos;
• Conforto de caminhar acompanhado com os que estão presentes e com os que já estão
na casa do Pai;
• Sentido para a vida;
• Sentido de pertença;
• Desafios.
2-E tu, o que podes trazer?
• Viver em verdade os momentos felizes;
• Levar a alegria à vida de outros;
• Boa vontade;
• Fé viva;
• Disponibilidade.
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Momentos em que Falta sentido de Comunidade;
• Incapacidade de nos espantarmos com a Maravilha do amor de Deus;
• Fechamento sobre si própria e incapacidade de acolher;
• Reduzido poder de decisão dos leigos;
• Rigidez;
• Carreirismo.
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Mudar Corações (Fiéis e Clero);
• Eliminar o “apesar de…” / Retirar condições para o amor;
• Abrir a Igreja ao mundo;
• Promover participação dos Leigos, aumentando o seu poder de decisão;
• Melhorar a formação de leigos e do Clero com vista à sinodalidade;
• Decisões mais participadas e responsabilidades mais partilhadas;
• Inclusão dos Pobres – Olhar os pobres não como alguém que está fora e precisa ser
ajudado, mas incluí-los na comunidade como irmãos;
• Necessidade de sair para aprender com os outros;
• Aumentar o sentido comunitário da fé.
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REFLEXÃO DO GRUPO DO APOSTOLADO DE ORAÇÃO
1-O que é a Igreja te traz de bom?
• A celebração dos Sacramentos, a sua vivência e a unção com que se faz.
• A tarefa da Igreja é oferecer a verdadeira identidade que é Jesus Cristo. Para mim, a
Igreja é o lugar onde falo com Deus e ouço o que Ele tem para me dizer. É um local onde
encontro paz, serenidade e conforto moral. Segundo T. Radcliffe, vamos à Igreja
participar na vida de Deus através da fé, da esperança e da caridade. E são precisamente
estes dons que peço a Deus para que estejam sempre na minha mente e em todas as
ações do meu dia a dia.
• A Igreja é a minha casa onde me reúno com a família de Deus. Somos todos irmãos e
filhos do mesmo Pai Eterno.
• A Igreja dá sentido à minha vida, dá-me o sentido de pertença a uma família que é a
família de Deus. Oferece-me toda a riqueza sacramental.
2-E tu o que podes trazer?
• A celebração dos Sacramentos, a sua vivência e a unção com que se faz.
• O que eu levo à Igreja é procurar a unidade dos cristãos, de modo a constituir uma
família de harmonia e paz entre todos. Como dizia S. Paulo aos Coríntios, “ai de mim, se
eu não evangelizar. Se não partilhamos a nossa fé, ela reduzir-se-á em cinzas”.
• Peço ao Espírito Santo que me dê sempre discernimento na atenção aos meus irmãos.
• Posso pôr ao serviço da comunidade os dons que Deus me confiou.
3-Em que é que a Igreja te desaponta?
• Ausência de um silêncio respeitador, reconhecendo a presença eucarística.
• Desaponta-me a vivência de alguns cristãos contrária aos ensinamentos de Cristo. Como
é possível participar na eucaristia (que é uma ação de graças) e, logo a seguir, assistir à
maledicência, senão mesmo desavença, entre cristãos?
• Só me desaponta os “corações de pedra” que as pedras vivas teimam em não se
converterem em Amor aos outros.
• Quando não há acolhimento.
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
• Ajudava amorosamente os meus irmãos a descobrir quem é Deus.
• Mudava, precisamente, a mente de todos os cristãos, pedindo-lhes mais sinceridade,
caridade e, sobretudo, humildade.
• Só mudava o principal na Igreja: a falta de amor no acolhimento ao próximo/nosso
irmão em Jesus.
• Gostava que todos os que frequentam a Igreja não o fizessem por rotina.

Sínodo 2022 | Paróquia do Campo Grande

83

REFLEXÃO DO CLÃ UNIVERSITÁRIO DE LISBOA (CUL)
1-O que é que a igreja te traz de bom?
• A possibilidade de nos reunirmos por meio dela, amizade;
• Valores, cultura e oportunidade de contactar com outras realidades;
• Sentido de unidade, estarmos com o mesmo propósito;
• Um espaço seguro e onde nos sintamos em casa;
• O facto de termos algo em que acreditar que nos dê força para continuar;
• Dá-nos um fio condutor para a nossa vida;
• Abrigo/ Conforto;
• Serenidade;
• Azimute/ Sentido/ Rumo.
2-O que é que tu trazes à igreja?
• Jovialidade;
• Serviço;
• Número, corpo;
• Novas perspetivas;
• Proatividade, se estamos, queremos ser uma mudança efetiva;
• Mentalidade jovem e novas ideias;
• Serviço à comunidade;
• Diferença;
• Eu como um todo. Tudo o que posso trazer como um todo (qualidades, pecados, …)
melhorando cada vez mais o Eu que sou.
3-Em que é a Igreja te desaponta?
• Na humanização da mesma;
• No seu mau funcionamento enquanto instituição (corrupção, todo o tipo de abusos...);
• Mentalidades fechadas, que se tornam pouco chamativas para os jovens;
• Pessoas que acreditam na veracidade literal da bíblia;
• Todos os que querem brilhar em tudo, mas acabam por não fazer nada;
• Aqueles que usam a bíblia como “arma de arremesso”;
• Quando comete o pecado de autorreferenciação;
• As pessoas que se acham superiores a todas as outras só por participarem em todos os
eventos da igreja.
4-Se tivesses o poder do Espírito Santo o que é que mudavas?
• Injustiça;
• Ganância;
• O coração transviado;
• Tornava a igreja mais alegre;
• Criava uma comunidade;
• Tornava a igreja mais aberta a opiniões da comunidade de modo a aceitarem novas
mentalidades e opiniões;
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•
•
•
•

Mentalidades mais destrutivas;
Arranjava a cura para algumas doenças;
Falta de amor pelo próximo;
Nada, pois o poder do Espírito Santo não é executivo, é um pode inspirativo de serviço,
amor. Se o poder do Espírito Santo fosse executivo seriamos marionetas, mas como é
inspirativo todos nós devemos procurá-lo e tornarmo-nos melhores pessoas por Ele.
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Anexo III – Guião para reunião de grupos

***

GUIÃO PARA REUNIÃO DE GRUPOS
 INTRODUÇÃO SOBRE O SÍNODO
“O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do
terceiro milénio”. No seguimento da renovação da Igreja proposta pelo Concílio
Vaticano II, este caminho em conjunto é simultaneamente um dom e uma tarefa.
Refletindo juntos sobre o caminho feito até agora, os diversos membros da Igreja
poderão aprender com as experiências e perspetivas uns dos outros, guiados pelo
Espírito Santo. Iluminados pela Palavra de Deus e unidos em oração, seremos capazes
de discernir os processos para procurar a vontade de Deus e dar seguimento aos
caminhos para os quais Deus nos chama – rumo a uma comunhão mais profunda, a
uma participação mais plena e a uma maior abertura ao cumprimento da nossa
missão no mundo.
Este Sínodo coloca a seguinte questão fundamental: Uma Igreja sinodal, ao anunciar
o Evangelho, “caminha em conjunto”. Como é que este “caminho em conjunto” está
a acontecer hoje na vossa Igreja local [na nossa paróquia]? Que passos é que o
Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?
Ao responder a esta pergunta, somos convidados a:


Recordar as nossas experiências: que experiências da nossa Igreja
particular [da nossa paróquia] a interrogação fundamental vos [nos] traz
à mente?
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Reler

estas

experiências

mais

profundamente:

Que

alegrias

proporcionaram? Que dificuldades e obstáculos encontraram? Que
feridas fizeram emergir? Que intuições suscitaram?


Colher os frutos para compartilhar: Nestas experiências, onde ressoa a
voz do Espírito? O que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar, as
perspetivas de mudança, os passos a dar? Onde alcançamos um
consenso? Que caminhos se abrem para a nossa Igreja particular?
Vademecum para o sínodo sobre a sinodalidade, n.º 1.2, n.º5

 ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS
O Espírito de Deus, que ilumina e vivifica este “caminhar juntos” das Igrejas, é o
mesmo que atua na missão de Jesus, prometido aos Apóstolos e às gerações de
discípulos que ouvirem a Palavra de Deus e que a puserem em prática. Em
conformidade com a promessa do Senhor, o Espírito não se limita a confirmar a
continuidade do Evangelho de Jesus, mas iluminará as profundidades sempre novas
da sua Revelação e inspirará as decisões necessárias para sustentar o caminho da
Igreja (cf. Jo 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 12-15).

Atos dos Apóstolos, capítulo 10 [At 10]
Os organizadores da reunião propõem esta, ou outra passagem das Escrituras que
achem mais adequada, para facilitar a reflexão.

 PARTILHA
Promover uma partilha sincera e aberta entre todos os membros do grupo em torno
das seguintes questões:

1. O que é que a Igreja te traz de bom?
2. E tu, o que podes trazer?
3. Em que é que a Igreja te desaponta?
4. Se tivesses o poder do Espírito Santo, o que é que mudavas?
 REFLEXÃO
Promover em grupo a seguinte reflexão:

 Que novos caminhos para o nosso grupo?
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 REPORTE
Redigir uma síntese com as principais linhas da partilha e as conclusões da reflexão
do grupo (não ultrapassar uma página A4).

 ORAÇÃO
Adsumus Sancte Spiritus
Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós,
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos
a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amen.
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Anexo IV – Material de divulgação
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