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“...assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e, cada um de nós, membros uns dos 
outros. ” (Rm 12,5) 

 

Santarém, 16 de agosto de 2021 
 
 

Prezado pároco e/ou administrador (a) paroquial, pastoral; 
 

Estamos em processo de preparação ao 16º Sínodo dos Bispos, que, desta vez ocorrerá em três 

fases: diocesana, continental e universal, e culminará com a assembleia de outubro de 2023 no Vaticano. 

Esse encontro vai abordar o tema: "Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão".  Para 

tornar concreta e visível a sinodalidade desejada por Francisco desde o início de seu pontificado, este 

Sínodo será celebrado não somente no Vaticano, mas em cada Igreja Particular dos cinco continentes, 

seguindo um itinerário trienal articulado, feito de escuta, discernimento, consulta. Na Arquidiocese de 

Santarém, a primeira reflexão aconteceu com os padres, religiosos e religiosas. Agora é a vez das leigas 

e dos leigos participarem desse percurso sinodal.  

Neste sentido, convidamos sua paróquia, área pastoral para o encontro de formação teológica a 

respeito do tema do 16º Sínodo, nos dias 24 e 25 de setembro, no Centro de Formação Emaús.  A 

assessoria é do padre Hélio Fronczak, professor da Faculdade Católica de Belém. Sua paróquia, área 

pastoral pode enviar dois (02) representantes.  A inscrição deve ser feita pelo google forms no link: 

https://forms.gle/Xk3mTY3kyfnrBMrD9 até o dia 20 de setembro. O valor da inscrição é R$100,00 para 

os representantes da zona urbana do município de Santarém e R$80,00 para os da zona rural e para os 

representantes dos demais municípios que abrangem a Arquidiocese. Pode ser paga no Centro de 

Pastoral ou no local do encontro.  

Um ônibus irá transportar os participantes até Emaús, com saída às 08h30 do dia 24 de 

setembro, de frente do colégio Santa Clara (Av. São Sebastião). 

Na certeza de que estamos juntos nesse caminhar iluminados pelo Espírito Santo, nossos 

agradecimentos e rogamos as bênçãos de Deus a todas e todos!  

 
 
Dom Irineu Roman, CSJ                                        Pe. Cleonildo Paulo 
Arcebispo Metropolitano                            Coordenador Arquidiocesano de Pastoral 

 

 

OBSERVAÇÃO/ORIENTAÇÕES: 
- SE VOCÊ ESTIVER COM SINTOMAS GRIPAIS OU CONVIVE COM PESSOAS QUE 
SENTEM ESSES SINTOMAS, SUGERIMOS QUE NÃO PARTICIPE DO ENCONTRO; 
 

- EMAÚS DISPÕE DE UTENSÍLIOS, MAS SE VOCÊ PREFERIR, PODE LEVAR SEU 
COPO, TALHERES E PRATO.   


