
O QUE É UMA DIOCESE?

 Diocese é o modo como a Igreja se organiza 
pastoral e territorialmente em todo o mundo. 
Também chamada de Igreja Particular, é uma 
comunidade eclesial que tem à frente um bispo em 
plena comunhão com o Papa. O Código de Direito 
Canônico refere-se às Igrejas Particulares como 
sendo as unidades “nas quais e das quais existe a 
una e única Igreja Católica”. (Cân. 368)
 A Arquidiocese de Pouso Alegre tem à sua 
frente o arcebispo dom José Luiz Majella Delgado - 
C.Ss.R, sendo constituída por 69 paróquias e suas 
1231 comunidades, organizada em 9 setores 
pastorais. 

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO
ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE – MG

Igreja: caminho de comunhão para a missão

“Aproximando-se, pôs-se a caminhar com eles” 
(Lc 24,15).

 
PALAVRA DO ARCEBISPO

        Desde que recebi a missão de pastorear a 
porção do Povo de Deus nesta Arquidiocese de 
Pouso Alegre, ouvindo e conversando com padres 
e leigos, fui percebendo a necessidade de 
celebrar um Sínodo, tempo que fosse para nós de 
uma escuta da Palavra de Deus e de Sua vontade, 
na graça e audiência ao Espírito, onde cada um 
tem algo a aprender. Tempo de caminhar juntos 
para aprender uns com os outros. A fé é também 
caminhar juntos, jamais sozinhos.
        Entendo que nos 120 anos de fundação da 
nossa diocese, chegou a hora de recorrer a esta 
instituição do Sínodo tão recomendada pela 
Igreja de ontem e de hoje, para a adequada 
renovação e atualização do caminho pastoral que 
envolverá, na unidade, todos os Setores 
Pastorais, as Paróquias e Comunidades, todas as 
instituições arquidiocesanas, todos os fiéis 
católicos, com validade para o período de 2020 a 
2023.
        Vamos pedir ao Senhor a luz, a força, a 
sabedoria para este momento tão importante 
para o crescimento de nossa vida eclesial.
        Que a graça do Senhor nos acompanhe e 
ampare sempre o nosso caminho de comunhão 
para a missão. De coração abençoo a todos e as 
nossas comunidades.

 
ORAÇÃO

 Ó Trindade Santa, fonte da comunhão 
e da missão, a Vós confiamos nosso primeiro 
Sínodo Arquidiocesano. Dai-nos ó Pai de 
amor, sabedoria para compreendermos a 
vossa vontade em meio a tantos desafios do 
tempo presente; Bom Jesus, que vos 
aproximastes dos discípulos e com eles 
caminhastes,  permanecei  conosco e 
alimentai nossas comunidades eclesiais 
missionárias com a vossa Palavra e com o 
Pão da vida; Espírito Santo, alma da Igreja, 
derramais sobre nós a vossa luz, para que, na 
comunhão, testemunhemos a fé como 
alegres discípulos missionários. Amém!
 Maria, mãe da Igreja, e São Sebastião, 
padroeiro de nossa Arquidiocese, modelos de 
servidores do Reino, rogai por nós!
 

Informações sobre o sínodo arquidiocesano:

  www.arquidiocesepa.org.br

Facebook: /arquidiocesepousoalegre

Instagram: @arquidiocesepousoalegre

Twitter: @arquidiocesepa

TEMA:

LEMA:



O QUE É UM SÍNODO?

 A palavra “Sínodo” tem origem no grego 
“syn+todos” e significa caminhar juntos, isto é, 
caminho feito com os mesmos pés. Uma assembleia 
sinodal reúne clérigos, leigos e consagrados desta 
Igreja Particular, para auxiliar o bispo diocesano no 
exercício da sua função, para o bem de toda a 
comunidade cristã. É um caminho de reflexão, 
a v a l i a ç ã o ,  r e n o v a ç ã o ,  p l a n e j a m e n t o  e 
p rog ra m aç ão ,  fe i t o  e m  co n j u nt o ,  co m  a 
participação de todos.
 O Sínodo, portanto, não somente manifesta 
a comunhão diocesana, mas também é destinado a 
edificá-la.
 

QUEM PODE PARTICIPAR?

 Todos os fiéis batizados são convidados a 
dar  a  sua contr ibuição,  já  que todas as 
comunidades, pastorais e movimentos estarão 
envolvidos nesse processo de escuta.
 

O QUE VAI SER TRATADO NO 
SÍNODO?

 Fiel à doutrina da fé, à moral e à disciplina 
universal da Igreja, o Sínodo arquidiocesano tratará 
da realidade religiosa e pastoral de nossas 
comunidades paroquiais, organizações eclesiais e 
pastorais que compõem nosso “corpo diocesano”.   
 Tratará também das diretrizes e métodos da 
ação evangelizadora, bem como da organização 
pastoral de nossa Igreja Particular.

 QUEM PRESIDE O SÍNODO?

 O Sínodo é presidido pelo arcebispo 
metropolitano, ou por quem for delegado por ele, 
auxiliado por uma Comissão de Coordenação Geral 
e pela Secretaria Executiva.

POR QUE E PARA QUE UM SÍNODO NA 
ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE?

 Segundo o Papa Francisco, “o caminho da 
sinodalidade é precisamente o caminho que Deus 
espera da Igreja no terceiro milênio". Desde sua 
chegada à Arquidiocese de Pouso Alegre em 2014, 
dom José Luiz Majella Delgado-C.Ss.R. vem 
demonstrando interesse e incentivando o clero 
sobre a necessidade da realização de um Sínodo, já 
que esse é um instrumento valioso para que se 
possa melhor conhecer esta Igreja Particular e 
trilhar novos caminhos para a evangelização e 
anúncio do Reino de Deus nestas terras sul-
mineiras.
 Assim, a finalidade do Sínodo é fortalecer a 

comunhão, participação e missão, isto é, 
favorecer a renovação da evangelização e da vida 
pastoral da Arquidiocese, à luz da Palavra de 
Deus, da Igreja em saída e da realidade na qual 
vive e age esta Igreja Particular.  
 

QUAIS SERÃO SUAS ETAPAS?

 * Em 2020 – Preparação espiritual. 

Ampla difusão e motivação para o Sínodo. 
Convidar todo o povo de Deus e rezar pelo bom 
êxito do mesmo.
 * Em 2021 – Etapa paroquial:

Reflexão e tomada de consciência sobre a vida e a 
missão eclesial. Se realizará nas “bases”, nas 
comunidades e organizações pastorais do âmbito 
paroquial.
 * Em 2022 – Etapa setorial:

Refletir sobre a vida e a missão da Igreja nos 
setores pastorais a partir dos relatórios da etapa 
paroquial. 
 * Em 2023 – Etapa arquidiocesana: 
Celebração da vida e da caminhada até aqui, 
marcado pelo anseio de “caminharmos juntos”.
 
 Todo o caminho sinodal será regido por um 
regulamento, onde estarão previstas as diversas 
ações, competências e objetivos a alcançar.

“syn+hodós”


