
                                                                                            
 

CARTA PASTORAL 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 

Introdução 

1 – Desafios Pastorais 

1.1 – Evangelização 
 

1.2 – Reflexões sobre algumas Pastorais da Arquidiocese 

1.3 – Serviço da Caridade 

2 – Pastoral Presbiteral e Encontros do Clero 

2.1 – Espiritualidade, Formação, Amizade, Lazer e Confraternização 3 

– Administração, Comunhão de bens e Partilha 

4 – Sínodo e Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 5 

– Um resumo sobre Sinodalidade 



2 
 

Introdução 

Por sugestão do Conselho Presbiteral de nossa Arquidiocese de 

Santarém, resolvi escrever esta Carta Pastoral nesses tempos em que 

estamos realizando ao mesmo tempo, o Sínodo da Igreja convocado pelo 

Papa Francisco e a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, a qual damos 

início durante nossa formação para o Sínodo. Espero que esta carta, 

juntamente com outras reflexões que vierem da parte de todos (as), nos 

ajudem a caminhar unidos, em vista de uma Igreja de participação, 

comunhão e missão. 

Nesta Carta desejo abordar alguns aspectos de nossa Igreja Particular 

de Santarém, onde falo de questões que não vem dos livros, mas de meu 

coração; escrevo a partir da visão e sentimentos que cresceram no contato, 

escuta e diálogo com as pessoas, comunidades e a realidade que enxerguei 

nesta Igreja desde minha chegada nestas terras amazônicas, que para mim 

parece serem importantes, pois dizem respeito à nossa vida de Igreja local 

e universal. 

Alguns pontos que irei desenvolver: Num primeiro momento abordo 

alguns desafios pastorais, considerando a evangelização, as várias pastorais 

e o serviço da caridade junto aos mais pobres. Depois entro na temática da 

Pastoral Presbiteral e os vários aspectos da Espiritualidade, Formação e 

amizade. No terceiro capítulo falo sobre alguns elementos da 

Administração, Comunhão de Bens e Partilha. No quarto capítulo reflito a 

respeito do tema do Sínodo e Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e no 

último item apresento uma síntese sobre sinodalidade a partir do livro de 

um teológico. 

Considerando que estamos celebrando o tempo litúrgico do Advento 

lembro alguns aspectos do mesmo. O Advento nos põe a caminho, numa 

atitude de expectativa, de espera e de esperança em todos os momentos 

de nossa vida. Não podemos perder a esperança, ou como diz o ditado: “A 

esperança é a última que morre”(cf. Ditado Popular). Como Igreja, que 

somos, a expectativa é que continuemos a olhar para o presente e o futuro, 

ainda que estejamos temerosos diante de tantos desafios que a realidade e 

o mundo de hoje nos apresenta nesses tempos difíceis. Anima-nos a seguir 

os passos de João Batista, que se empenhou a preparar os caminhos do 

Senhor, endireitar as veredas e nivelar os cumes dos montes, preparando 

assim a chegada do Emanuel-Deus Conosco. Também sentimo-nos 

amparados pelas figuras de José e Maria, cheios de sonhos, amparados pelos 
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anjos, guiados por Deus, através do Espírito Santo, na escuta da palavra, no 

diálogo e fidelidade aos planos de Deus. 

Nesses tempos, a Palavra de Deus nos alerta: “Veio para o que era 

seu, mas os seus não o receberam” (Jo 1,11); “Estai vigilantes... despertai” 

diz-nos São Paulo. (Rm 13,11). “Convocai todas as nações e dizei: Olhai para 

Deus, nosso Salvador, que chega. Anunciai-o e que se ouça; proclamai-o 

com voz forte” (cf. Salmo responsorial da Missa da segunda-feira da 

primeira semana do Advento). Esse alerta vem do próprio Jesus que diz aos 

discípulos: “Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será 

o tempo (...). Vigiai, pois, visto que não sabeis quando voltará o dono da 

casa, se à tarde, se à meia noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para 

que não suceda que, vindo ele de repente, vos encontre dormindo. O que 

vos digo, a todos o digo: Vigiai” (Mc 13,33-37). 

Irmãos – diz-nos São Bernardo -, “a vós, como às crianças, Deus revela 

o que ocultou aos sábios e entendidos: os autênticos caminhos da salvação. 

Meditai neles com suma atenção (...). Observai quem é Aquele que vem, de 

onde vem e para onde vem, para quê, quando e por onde vem”. (São 

Bernardo, Sermão sobre os seis aspectos do Advento). É uma curiosidade 

boa para refletirmos neste tempo sinodal, quando o Papa Francisco nos 

pede para que o Sínodo seja permeado de espiritualidade, formação, 

comunhão, participação e missão. 

Que Nossa Senhora da Conceição, padroeira de nossa Arquidiocese 

de Santarém, juntamente com seu esposo São José sejam nossos modelos 

e fonte de esperança para todos. 

 
1 – Desafios Pastorais 

Depois de dois anos atuando nesta Arquidiocese, tendo já conhecido 

todas as áreas pastorais e paróquias, juntamente com um bom número de 

comunidades, pude entender o quanto essa circunscrição eclesiástica é 

enorme em sua dimensão territorial e pastoral. Além das dimensões 

territoriais, observo a diversidade cultural e intercultural. As comunidades, 

áreas pastorais e paróquias, particularmente do interior, estão bem 

organizadas em termos de presença de Igreja-templo em suas localidades, 

porém, há espaço para avançar mais com a abertura de novas áreas e 

comunidades, devido ao aumento da população no interior, onde se vê 

dezenas e dezenas de novas Vilas (distritos). Também nas áreas urbanas, 

cresce cada vez mais os bairros populares, principalmente nas cidades de 
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Santarém, Monte Alegre, Almeirim, Mojuí dos Campos e Belterra. 

O aumento da população nos interiores foi provocado também pela 

pandemia, onde muitos cidadãos voltaram a morar no interior, por isso se 

faz necessário uma presença maior e mais próxima da Igreja junto às 

comunidades interioranas. A escassez de clero, de religiosos (as) aptos para 

encarar esses desafios é um empecilho! É mais fácil atuar na área urbana, 

onde as condições são mais favoráveis, há mais recursos financeiros e 

humanos, do que no interior, onde se exige sacrifício, noites mal dormidas, 

cansaço, longas viagens... São poucos os que se dispõem a aceitar e assumir 

essa missão porque é mais árdua. Mas Jesus consola os que sofrem: “Aquele 

que toma sua cruz e me segue, esse é meu discípulo” (Mt 16,24). 

Tenho observado a boa presença de leigos (as) em todas as doze 

regiões pastorais. São lideranças ativas, dedicadas, em todas as pastorais, 

serviços, grupos e movimentos de Igreja, que levam uma vida cristã 

exemplar, sendo que a maioria são bem preparados para dirigir as 

comunidades, exercer os diversos ministérios e as funções litúrgicas, atuar 

na catequese; porém é necessário oferecer aos mesmos, mais formação 

espiritual, bíblico-teológica, e sobretudo, qualificação ministerial, a fim de 

que os leigos(as) possam atuar com mais liberdade em vista da 

evangelização desde a catequese de iniciação cristã e também no cuidado 

com os mais pobres das regiões, principalmente nas áreas mais 

desafiadoras. 

 

1.1 – Evangelização e Missão 

Uma das propostas que já debatemos e aprofundamos no Conselho 

Presbiteral e reuniões do clero, realizadas no Centro de Formação Emaús e 

nas regiões pastorais é o investimento nos leigos (as), confiando-lhes a 

responsabilidade dos vários ministérios em suas comunidades. Tenho 

realizado várias celebrações nas Igrejas, a convite dos padres, para 

instituição de ministros nas áreas e paróquias, onde tenho incentivado a 

conferir-lhes três Ministérios importantes: “Ministério da Palavra, 

Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística e Ministério da 

Esperança (Exéquias). Creio que a Igreja deva ser mais ministerial, pois 

todos os cristãos fazem parte do Sacerdócio de Cristo pelo batismo, por isso 

devem assumir os ministérios necessários para uma boa evangelização em 

suas comunidades, de modo particular, onde a presença do clero e da vida 

Religiosa é mais escassa. 
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Nesses dois anos de trabalho em meio a Pandemia, notei a 

necessidade de realizarmos atividades missionárias junto aos mais 

afastados da Igreja. Devido ao Covid 19, fomos impedidos de tal atividade, 

por outro lado, precisamos retomar o trabalho missionário em todas as 

nossas comunidades. Cada Comunidade, área pastoral e Paróquia deveria 

preparar uma equipe missionária; de visitação, com preparação espiritual, 

bíblico, teológica, doutrinal e metodológica a fim de exercer o trabalho 

missionário. O missionário, para ser um bom evangelizador, precisa passar 

pelo processo de conversão pessoal e pastoral, a fim de que seu papel de 

missionário seja mais atrativo, mais ungido, e possa, deste modo, atrair pelo 

testemunho e pela palavra os novos discípulos (as). 

Além das CEBs, que estão bem organizadas sobretudo em nossas 

áreas urbanas é bom favorecer outras formas de organização que visa a 

evangelização e as boas ações junto ao nosso povo. Tenho observado que 

há inúmeros condomínio, sobretudo em Santarém, mas há pouca presença 

da Igreja nesses locais. Neste sentido a Diretoria da Festividade de Nossa 

Senhora da Conceição, durante o ano de 2021 preparou um subsídio para 

os encontros nas casas, nos grupos e comunidades. A avaliação realizada 

nos mostrou que a evangelização foi bastante eficiente na maioria das 

paróquias e áreas. Aproveitar o Círio da Conceição para Evangelizar os 

condomínio poderia ser uma boa medida. 

Participei de uma reunião com a coordenação de Catequese da 

Arquidiocese de Santarém. Pareceu-me que a proposta da Catequese 

Arquidiocesana é boa, pois a mesma, fundamenta-se no modelo de 

Iniciação Cristã, de inspiração Catecumenal. Fiquei sabendo aí, que em 

algumas Áreas e paróquias, a catequese Catecumenal já fez bons 

progressos, mas em outros ambientes ainda está bastante estagnada por 

falta de formação dos envolvidos, e continua no sistema tradicional, há 

dificuldade de assumir essa novidade pelos Catequistas e o Clero. 

Quanto à catequese Crismal, tive oportunidade de realizar muitas 

crismas neste período, apesar da Pandemia. Diversas turmas já vinham 

sendo preparadas antes do Coronavirus e por isso, estavam quase que 

aptos a receber o sacramento da Confirmação. Um dos problemas que se 

observa com relação à Catequese Crismal é que os jovens, após a Crisma, 

na sua maioria, se afastam da Igreja. Já escutei bispos afirmarem que os 

jovens, após a Crisma, envolvem-se em muitas atividades, como estudos, 

universidade, cursos de capacitação profissional e preocupações com o 
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emprego, por isso, muitos deles afastam-se temporiamente da Igreja. Isso 

também é compreensível, mas nós, como interlocutores devemos oferecer 

mais oportunidades de protagonismo aos nossos jovens nas comunidades. 

Temos que ter o devido cuidado para não afastar os jovens por causa do 

autoritarismo e por não lhe darmos o devido valor e espaço de participação 

e atuação. Os jovens, por causa da idade são muito sensíveis às palavras dos 

adultos, por isso precisamos tratá-los com acolhimento, atenção e o devido 

carinho que merecem. 

 

1.2 – As Pastorais 
 

Aqui não vou falar de todas as pastorais, mas apenas de algumas, às 

quais tive mais contato nesses dois anos de trabalho, afinal não estou 

analisando todas as pastorais. 

Quanto ao trabalho de evangelização dos jovens, sob a coordenação 

do Setor Juventude, tenho visto alguns progressos no sentido de uma boa 

articulação das várias expressões juvenis. Há uma certa empolgação com o 

advento da próxima JMJ (Jornada Mundial da Juventude) em Lisboa, onde 

percebe-se um empenho entusiasta das juventudes no sentido de celebrar 

desde aqui as temáticas da Jornada Mundial, preparando deste modo, um 

bom grupo para viajar e participar do evento na Europa. Por outro lado, 

vejo a falta de grupos de jovens em nossas Igrejas. A desculpa pode ser a 

pandemia. Mas pergunto: - Onde estão os grupos de jovens? Raramente vê- 

se grupos organizados, estruturados com uma base sólida, no que tange à 

Espiritualidade, Formação e Missão. Esse é o tripé para o bom 

funcionamento de um grupo de iniciação de jovens. Além disso, os jovens 

devem ser preparados para a militância tanto dentro da Igreja como fora 

dela. No trabalho intra-eclesial os jovens podem assumir os vários serviços 

da Igreja e optar, caso sintam o chamado, para a vocação sacerdotal e/ou 

Religiosa. Quanto à militância extra-eclesial, os jovens podem ser 

preparados para as atividades sociais, no campo da política, atividades 

públicas e afins. 

Quero destacar a grande missão da Pastoral da Criança em nossa 

Arquidiocese. Houve o incremento de novas lideranças neste trabalho, e 

isso favoreceu a qualidade, eficiência e o crescimento em termos de 

abrangência em diversas áreas e paróquias. Sou muito grato à coordenação 

e às lideranças da Pastoral da Criança pelo bom desempenho, que vem 

crescendo a cada dia em nossa Igreja particular. 
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A Pastoral do Menor – PAMEN – sofreu devido a Pandemia, como 

aconteceu com as demais pastorais, de modo que na retomada das 

atividades a Coordenação da Pastoral do Menor e Obras Sociais fez um 

discernimento, e achou por bem que a PAMEN deveria atuar como uma 

pastoral ligada às paróquias e áreas pastorais e não como uma instituição 

filantrópica situada longe da base residencial dos adolescentes. Os desafios 

são muitos, porém, algumas atividades estão sendo retomadas e é preciso 

encontrar meios e recursos para viabilizar cada vez mais essa importante 

atividade em prol dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

social. 

As Pastorais Sociais têm um papel importante a desenvolver junto 

aos mais pobres. Por isso tenho dialogado com os responsáveis, para que 

as ações não sejam apenas de anúncio e denúncia, mas que se desenvolvam 

cada vez mais atividades profissionalizantes junto ao povo mais excluído, 

das cidades e do interior, por isso é necessário envolver os órgãos dos 

municípios e do estado para capacitar pessoas, a fim de que as famílias, 

grupos e comunidades vulneráveis, que sofrem devido as escassas 

condições de vida possam encontrar caminhos de superação. Vale lembrar 

que tanto o povo que reside nas regiões urbanas, como os que moram no 

interior, poderiam receber formação profissional adequada a fim de 

desenvolverem atividades para o próprio sustento e ainda para oferecer à 

venda na zona urbana ao preço direto do produtor por meio das feiras 

comunitárias. 

Descrevo um exemplo dos jovens da Crisma da Comunidade Suruacá: 

No dia da Crisma, os jovens compareceram para receber o sacramento, 

trazendo uma muda (plantinha) de árvore frutífera para oferecer no 

ofertório, e após a Confirmação, com a ajuda dos padrinhos e madrinhas 

assumiram a tarefa de plantar e cultivar tal árvore, propondo-se a cuidar 

dela em vista da produção de frutas. Tal testemunho pode servir de 

incentivo para as outras turmas de Crisma na Arquidiocese, com relação à 

responsabilidade e compromisso ambiental, que o mundo nos pede tanto 

nos dias de hoje. 

Um problema que observei numa comunidade de assentados, é que 

as famílias estavam vendendo os lotes, já registrados em seu nome, para se 

transferirem às cidades da região. – Qual a causa disso? Seria por falta de 

incentivo e preparação para o trabalho agrícola? Como a Pastoral Social 

poderia contribuir para ajudar a promover a agricultura familiar? 
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Estou muito encantado com o bom trabalho da PASCOM. Em minhas 

viagens tenho encontrado muitos jovens atuando nessa pastoral, que tem 

crescido muito em nossa Igreja de Santarém. A Pascom foi a Pastoral que 

mais cresceu e se desenvolveu no Brasil durante a pandemia. Por isso, hoje 

a Pascom realiza um ótimo trabalho de evangelização, de modo particular 

através das mídias sociais, tralhando continuamente na divulgação da boa 

notícia do evangelho e comunicando as informações da Igreja às pessoas. 

É importante que as pastorais organizadas estejam em sintonia com 

toda a organização da Igreja e não façam um trabalho isolado ou paralelo. 

O bispo deve ser comunicado a respeito da atuação das pastorais. O pároco 

ou as Irmãs Religiosas devem saber quando uma pastoral vai se organizar e 

atuar numa determinada área ou paróquia. As pastorais devem trabalhar 

na unidade, em sintonia e em comunhão, e não uma contra a outra, como 

se estivessem disputando um território. Tudo o que divide não faz parte do 

trabalho da Igreja. É preciso diálogo, comunhão e participação para que 

possamos realizar uma verdadeira pastoral de conjunto. 

Todas as pastorais de nossa Arquidiocese são importantes. Devemos 

acolher e valorizar todos os envolvidos nas pastorais, serviços e 

movimentos. 

 
1.3 – Serviço da Caridade 

Neste tempo de pandemia, nossa Cáritas Arquidiocesana trabalhou 

incansavelmente em prol dos necessitados. Eu pessoalmente me envolvi 

para o bom andamento desse serviço que foi bem coordenado pela nossa 

equipe, que não mediu esforços para socorrer os necessitados tanto do 

ponto de vista da assistência social como na promoção humana dos 

envolvidos. Somos muito gratos às pessoas e instituições que colaboraram 

com doações e apoios de ajuda aos mais pobres e vulneráveis. 

Durante o ano de 2020 a Cáritas da Arquidiocese assinou uma 

parceria com a UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) em vista da 

fabricação de remédios naturais, com a participação de seis comunidades 

da Arquidiocese, as quais terão a tarefa de cultivar os produtos (ervas 

medicinais) para a fabricação dos remédios. 

Pretende-se implementar com a colaboração de todos, em cada 

paróquia e áreas pastorais o serviço completo da Cáritas, tendo em vista 

ações mais pontuais junto ao povo mais carentes. 
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Os candidatos à Escola Diaconal São Lourenço de nossa Arquidiocese 

iniciarão seus estágios pastorais a partir do próximo ano junto à Cáritas, 

Comissão Justiça e Paz, Pastoral Carcerária, Pastoral da Educação, Pastoral 

da Saúde (Enfermos), Pastoral da Comunicação, Pastoral da Criança e 

Pastoral Familiar. 

Tenho observado que a população ribeirinha, aldeias indígenas e 

quilombolas possuem terras muito ricas para a agricultura. A Cáritas poderá 

viabilizar cursos de formação, oferecidos pelos órgãos competentes, em 

vista do treinamento para que nossos agricultores possam desenvolver 

ações e melhorar as condições de vida da população mais carente. Poderão 

ser oferecidos cursos de agricultura familiar, horticultura, fruticultura, 

apicultura, psicultura entre outros. 

 
2 – Pastoral Presbiteral e Encontros do Clero 

Desde minha chegada em Santarém preocupei-me com o clero e 

tratei logo de realizar uma reunião, um dia após a posse, onde a pergunta 

era: - O que vocês esperam do Arcebispo? A questão aparece na segunda 

Carta Pastoral publicada no início deste ano. 

O segundo contato com o Clero foi o Retiro Espiritual que preguei nos 

primeiros dias, após minha chegada em Santarém, no Centro de Formação 

Emaús. Naquela oportunidade fiquei feliz porque praticamente todo o Clero 

marcou presença. Depois disso veio a pandemia, mesmo assim tivemos 

vários encontros de Espiritualidade e Formação com a presença dos padres. 

No final do ano de 2020 e início de 2021 também tivemos as Ordenações 

Sacerdotais, momentos estes, de profunda espiritualidade e encontros 

fraternos de nosso Clero Arquidiocesano. 

No início de 2021, mais uma vez tivemos o Retiro do Clero. O 

pregador falhou e não compareceu, por motivo da Covid 19, mais uma vez 

preguei o Retiro do Clero via on-line, por meio do WhatsApp com o Tema: 

Encontros Transformadores com Jesus. 

 
2.1 – Espiritualidade, Formação, Amizade, Lazer e Confraternização 

 

Ao longo deste ano, tivemos diversos encontros por ocasião das 

Reuniões do Clero, Conselho Arquidiocesano de Pastoral, Formação 

Sinodal, entre outros. Em todas as reuniões do Conselho Presbiteral, o 

primeiro assunto tratado nas reuniões mensais é a temática da  Pastoral 
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Presbiteral. Diante dos grandes desafios do mundo atual, penso que o Clero 

precisa se encontrar ao menos uma vez por mês para um momento de 

espiritualidade, formação, reunião pastoral e confraternização. Tudo isso 

ajuda a crescer nas relações humanas, amizade e companheirismo. Deste 

modo, na última reunião do Conselho Presbiteral, com a presença de 

membros da Pastoral Presbiteral preparamos um cronograma de formação, 

espiritualidade e confraternização do clero para o ano de 2022. 

 

3 – Administração, Comunhão de bens e Partilha 
 

Confesso a vocês que foi um grande desafio para mim assumir a 

Arquidiocese de Santarém no tocante a Administração Econômica e 

Financeira. Foram necessárias muitas mudanças para sanar os problemas 

financeiros. Mesmo assim a Arquidiocese e todas as demais entidades 

ligadas a ela continuam certa instabilidade, devido às dívidas do passado. 

Fico feliz quando os envolvidos na administração dos bens das 

comunidades, paróquias, áreas pastorais e demais entidades fazem a sua 

parte, no sentido de cumprir seus deveres de justiça, com relação ao 

repasse dos tributos mensais à Cúria Metropolitana de acordo com as 

orientações da Igreja. Por outro lado, me entristece, quando observo que 

alguns membros não administram corretamente a economia da Igreja, 

prejudicando a evangelização e as demais atividades inerentes à mesma. 

Todo o povo de Deus que contribui com o Dízimo mensal, as ofertas 

e outras doações tem o direito de ver a prestação de contas mensal exposta 

na comunidade. O povo de Deus precisa ser orientado no sentido de que 

parte de seu dízimo e ofertas é para manter a Cúria e todos os 

colaboradores que atuam na administração e contabilidade e demais obras 

Arquidiocesanas, tais como os Seminários, as Entidades que regem a 

Comunicação e as Obras Sociais. Quando tudo é realizado com clareza, 

transparência, as pessoas colaboram com mais presteza, pois sabem que a 

finalidade é para o bem comum de todos, principalmente a serviço dos mais 

pobres. Desejo que todas as comunidades, áreas pastorais e paróquias 

sejam fiéis na prestação de contas de acordo com as orientações da Igreja. 
 

 

4 – Sínodo e Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 

Em outubro de 2021, o Papa Francisco, juntamente com a Comissão 

Central do Sínodo do Vaticano lançou para toda a Igreja o sínodo sobre 
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Sinodalidade com o tema: “Para uma Igreja Sinodal: Comunhão, 

Participação e Missão”. Muitos subsídios e orientações do Papa Francisco 

e da Comissão Central chegaram nas Igrejas locais para orientar essa 

caminhada sinodal. 

Nossa Arquidiocese de Santarém, organizou-se com antecedência, 

tendo o Arcebispo nomeado imediatamente o coordenador 

Arquidiocesano do Sínodo, sendo que dos dias 02 a 04 de agosto de 2021, 

foi realizada a formação teológico-pastoral-Sinodal, contando com a 

assessoria do Dr. Prof. Hélio Fronzack da Universidade Católica de Belém, 

para todo o Clero e Vida Religiosa. Nos dias 24 e 25 de setembro, esse 

mesmo curso foi ministrado aos Leigos e Leigas pelo mesmo assessor Dr. 

Hélio. Foi um encontro de formação que alcançou bom êxito. O lançamento 

do Sínodo na Arquidiocese de Santarém ocorreu no dia 15 de outubro de 

2021, na Igreja São Francisco de Assis no bairro Caranazal. Neste dia foi 

constituída uma Comissão Arquidiocesana do Sínodo para conduzir os 

trabalhos sinodais. 

Durante a reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral no Centro 

de Formação Emáus, nos dias 05 e 06 de novembro, ficou acordado que a 

Consulta e Escuta Sinodal em vista do Sínodo será também ocasião para 

preparação da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Desta forma, ficou 

acertado que o Sínodo da Igreja e a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 

seguirão em conjunto, lado a lado até sua conclusão. 

As conclusões do sínodo em nossa Arquidiocese deverão ser 

apresentadas em agosto de 2022, sendo que, em novembro de 2022, a 

Arquidiocese de Santarém realizará a Assembleia Arquidiocesana e 

elaborará o novo Plano de Pastoral. 

Algumas ideias chaves em forma de síntese referente ao Sínodo a 

partir do livro: “SINODALIDADE” pelo Teólogo Dom Pedro C. Cippolini: 

1 – Sínodo: Caminhar juntos – povo, clero...; ESCUTAR que é mais do 

OUVIR; é a Igreja que vê com os olhos de Deus; 

2 – Fundamento: Igreja Corpo de Cristo: Sintonia com Cristo cabeça 

para o bem comum, unidad;. 

3 – Para Caminhar juntos: A Igreja precisa de comunhão e um escutar 

os outros, e todos escutar Cristo. Igreja não é Democracia. Na Democracia 

a última palavra pertence ao povo, e na Igreja, a última palavra pertence a 

Deus; 
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4–Ideologias: As ideologias e opiniões pessoais devem ser superadas; 

5 – Batismo: Pelo Batismo na Igreja todos têm a mesma dignidade, a 

diferença está no Ministério e Função que exercem; 

6 – A Vitalidade da Igreja depende da Participação dos Leigos (as); 

7 – O Papa Francisco bate duro com o Clericalismo. Todos têm seus 

carismas e funções para servir e não para mandar e oprimir; 

8 – Gerir a Economia na Igreja: Cabe aos presbíteros como bons pais 

de família realizar boa gestão. Sinodalidade é partilhar com os pobres das 

periferias. Sem partilha das paróquias e comunidades, não há sinodalidade 

real. Precisa transparência na gestão! Precisa passar do individualismo à 

Sinodalidade entre as paróquias; 

9 – Igreja Sinodal: É a Igreja que escuta, dialoga, partilha e é solidária; 

10 – O objetivo da Pastoral é o Reino de Deus com seus elementos 

vitais: amor, justiça, solidariedade e fortaleza. Às vezes temos muita Igreja 

e pouco Reino. Precisamos de conversão; 

11 – Evangelização: Não é questão de falar, mas de testemunhar, 

Jesus começou a fazer e depois a ensinar; 

12 – As marcas da Sinodalidade:

 Corresponsabilidade e solidariedade: (Amor e Obras). O contrário 

de Igreja Sinodal é Igreja Clerical. 

Por fim, desejo todos(as) os melhores VOTOS DE FELIZ E SANTO 

NATAL e ANO NOVO. 

Santarém, 20 de dezembro de 2021 
 

Dom Irineu Roman, CSJ 

Arcebispo da Arquidiocese de Santarém 


