
 
 

 

 

 
O Vídeo do Papa sobre o Sínodo:  

caminhar juntos, ouvir juntos 
 

● No Vídeo do Papa, Francisco convida a Igreja à escuta na diversidade e a abrir 
suas portas aos que estão do lado de fora. 

● Após o primeiro ano do percurso sinodal e o início da segunda etapa, a etapa 
continental, o Papa lembra-nos que o Sínodo "não é uma pesquisa": "não se trata 
de recolher opiniões, nem de fazer um parlamento", mas de alcançar uma 
verdadeira escuta. 

● Francisco pede para “ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo" e assim, com 
uma proximidade ao estilo de Deus, ser um lugar de solidariedade, fraternidade 
e acolhimento. 

 
(Cidade do Vaticano, 3 de Outubro de 2022) - Novo mês, nova intenção de oração do 
Papa Francisco: O Vídeo do Papa de outubro acaba de ser divulgado com a intenção de 
oração que o pontífice confia a toda Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração 
do Papa. A intenção chega em um ponto de virada no percurso sinodal que começou 
em 2021 e terminará em 2023. Após a etapa inicial em que as Igrejas particulares, as 
Conferências Episcopais e outras realidades eclesiais refletiram sobre o Documento 
Preparatório enviado por Roma, é inaugurada a etapa continental, cuja ênfase é a 
escuta, o discernimento e o diálogo a nível regional, com base nas contribuições feitas 
pelas Igrejas particulares. O Santo Padre sublinha a necessidade de uma Igreja próxima 
e aberta e pede que rezemos "para que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no seu 
anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade e seja um lugar de solidariedade, 
fraternidade e acolhimento". 
 
Com o apoio da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, esta edição do Vídeo do Papa 
reforça que para a Igreja o Sínodo "não é uma pesquisa": "não se trata de recolher 
opiniões, nem de fazer um parlamento", mas de "ouvirmo-nos uns aos outros na nossa 
diversidade", e sobretudo "ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo". "Fazer um 
sínodo é aprender a ouvir uns aos outros, a falar uns com os outros - mesmo com 
aqueles que estão fora, nas margens - a fim de procurar a "proximidade, que é o estilo 
de Deus". 
 
Fazer um sínodo: a Igreja do terceiro milênio 
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Para o Papa Francisco, caminhar juntos na mesma direção "é o que Deus espera da 
Igreja do terceiro milênio". Que ela recupere a consciência de que é um povo em 
caminho e que deve fazê-lo junto".  
 
É neste espírito que o Sínodo 2021-2023, "Por uma Igreja Sinodal: comunhão, 
participação e missão", começou há um ano, e este mês marca o início da sua segunda 
etapa. É um processo constante de escuta e discernimento em todo o mundo. Agora, na 
etapa continental, com base no trabalho de escuta realizado pelas Igrejas particulares e 
no discernimento dos Pastores nas Conferências Episcopais, a Secretaria Geral do 
Sínodo está preparando um Documento de Discernimento do Povo de Deus, após 
cuidadosa reflexão sobre os frutos da etapa anterior.  
 
O Secretário-Geral do Sínodo dos Bispos, Cardeal Mario Grech, comentou sobre o 
processo sinodal: "A resposta do Povo de Deus na primeira etapa do processo sinodal 
foi simplesmente extraordinária, sem precedentes na história. Todas as Conferências 
Episcopais enviaram a sua contribuição, o que nunca tinha acontecido antes e mostra 
claramente como funciona o Espírito. Hoje em dia, muitos que professam a fé 
perguntam a si próprios como continuar o percurso que iniciaram. Para além das 
atividades implementadas localmente ou a nível de cada continente, convido todos a 
contribuírem com a oração pessoal e comunitária para apoiar aqueles que serão 
chamados ao exercício de escuta e discernimento nas próximas assembleias 
continentais". 
 
Deve-se entender, a partir disso, que o processo atual não termina com a etapa 
diocesana, nem com a etapa continental, nem com a celebração da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos; são acontecimentos que se integram no dinamismo contínuo e único 
da conversão sinodal da Igreja. E nesta escuta mútua - como o Santo Padre explicou na 
Comemoração do 50º Aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos - "todos têm algo 
a aprender. Povo fiel, Colégio Episcopal, Bispo de Roma: um à escuta dos outros; e todos 
à escuta do Espírito Santo”. 
 
Abrir as portas: "Sem oração, não haverá Sínodo" 
O Pe. Frédéric Fornos S.J., Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, 
acrescentou que o Papa Francisco iniciou um ciclo de catequeses sobre o discernimento. 
"Não surpreendentemente, neste mês em que celebramos um ano do início do percurso 
sinodal, e em que o Papa Francisco nos convida a rezar por uma Igreja aberta a todos, 
ele ajuda-nos a compreender o que significa discernir. Para que o percurso sinodal em 
curso seja um verdadeiro processo espiritual, requer-se escuta, diálogo, oração e 
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discernimento. Não há discernimento sem oração. Sem oração podemos compartilhar 
belas reflexões e experiências, mas é difícil estar atento ao Espírito Santo, o ator 
principal do Sínodo. Recordemos então, como diz Francisco, pois 'sem oração, não 
haverá Sínodo'".  
 
Rezar pelo processo sinodal e pela intenção de oração do Papa: 
www.prayforthesynod.va/pt-pt/ e www.clicktopray.org  
 
O Vídeo do Papa é possível graças à contribuição desinteressada de muitas pessoas. 
Neste link você pode fazer a sua doação. 
 
Onde se pode ver o vídeo? 

● Site web oficial de O Vídeo do Papa 
● Canal Youtube de O Vídeo do Papa 
● Página de Facebook de O Vídeo do Papa 
● Twitter de O Vídeo do Papa 
● Instagram de O Vídeo do Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_pt 
● Instagram Oficial @Franciscus 

 
 
Sobre O Vídeo do Papa 
O Vídeo do Papa é uma iniciativa oficial de alcance global que tem como objetivo difundir as intenções de oração mensais do Santo 
Padre. É desenvolvido pela Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração). Desde 2016, O Vídeo do Papa teve mais de 
180 milhões de visualizações em todas as redes sociais do Vaticano, foi traduzido para mais de 23 idiomas e tem cobertura da 
imprensa em 114 países. Este vídeo foi produzido e realizado pela equipe do O Vídeo do Papa da Rede Mundial de Oração, 
coordenado por Andrea Sarubbi, com o apoio da Agência La Machi. O projeto conta com o apoio do Vatican Media. Mais informações 
em: ovideodopapa.org 
 
Sobre a Rede Mundial de Oração do Papa  
A Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia cuja missão é mobilizar os católicos, pela oração e pela ação, face aos 
desafios da humanidade e da missão da Igreja. Estes desafios apresentam-se como intenções de oração confiadas pelo Papa a toda 
a Igreja. A sua missão insere-se na dinâmica do Coração de Jesus, uma missão de compaixão pelo mundo. Foi fundada em 1844 
como Apostolado da Oração. Está presente em 98 países e dela fazem parte mais de 35 milhões de católicos. Inclui uma seção 
juvenil, o MEJ – Movimento Eucarístico Jovem. Em março de 2018, o Papa constituiu este serviço eclesial como obra pontifícia e 
aprovou os seus novos estatutos. O seu Diretor Internacional é o P. Frédéric Fornos, SJ. Mais informação em: popesprayer.va 
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