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SÍNODO DA ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE - MG 
“Igreja: caminho de comunhão para a missão”. 

 
REGULAMENTO 

DO SÍNODO DA ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE 
 
Capítulo 1º - Da natureza, tema, lema, objetivos e etapas do sínodo 
 
1. O sinodo arquidiocesano é uma assembleia de clérigos, consagrados e leigos, destinada a auxiliar o bispo 
diocesano na promoção do bem de toda a comunidade diocesana (cf. can. 460). 

1.1 O 1° Sínodo da Arquidiocese de Pouso Alegre terá como tema: “Igreja: caminho de comunhão para 
a missão”. 
       1.2 O lema motivador do caminho sinodal é: “Aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles” (Lc 24, 15). 
 
2. O Sínodo Arquidiocesano tern por objetivo principal 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 a Igreja particular 
de Pouso Alegre. 
 
3. O caminho sinodal será percorrido através das seguintes etapas: 

3.1 Etapa preliminar __________________ 
3.2 Etapa preparatória a nível paroquial _________________ 
3.3 Etapa preparatória a nível setorial _______________ 
3.4 Etapa arquidiocesana ________________ 
3.5 Todo o caminho sinodal, feito à luz do tema, do lema e do objetivo principal, deve ser orientado 

para a celebração do Sínodo arquidiocesano, o qual caberá apresentar as indicações para o documento 
conclusivo do sínodo. 
 
Capítulo 2º - Dos membros do Sínodo e demais participantes 
 
1. O Sínodo arquidiocesano terá membros natos, em conformidade com o cânon 463§1 n.1-8, e membros 
escolhidos, conforme regulamento específico a ser aprovado. São membros natos: 

1º) o Vigário Geral e o Vigário Judicial; 
2º) o Coordenador Arquidiocesano de Pastoral;  
3º) os cônegos do Cabido Metropolitano; 
4°) os membros do Conselho Presbiteral; 
5º) os fieis leigos e leigas, conforme regulamento específico;  
6º) o reitor do Seminário Arquidiocesano; 
7º) os padres coordenadores setoriais de pastoral (cosepa) ou o suplente (o vice-coordenador do cosepa, 

quando o coordenador estiver impedido); 
8º) um representante da Pastoral Presbiteral setorial ou o seu suplente; 

 
2. Poderão também ser convocados como membros sinodais pelo Arcebispo alguns Superiores de Institutos 
de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostolica, conforme o cânon 463 §1 n.9; 

2.1 Poderão ser convocados pelo Arcebispo Metropolitano como membros do Sínodo Arquidiocesano, 
clérigos (padres e diáconos), membros de Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostolica e 
leigos, representando o laicato nas paróquias e organizações laicais da Arquidiocese. 

2.2 Para as etapas preliminar, peparatória a nível paroquial e preparatória a nível setorial serão 
definidos nos próximos artigos, os membros de cada etapa. 

2.3 O Arcebispo poderá convocar, através de carta circular, peritos que auxiliem com sua ciência nas 
várias etapas do Sínodo arquidiocesano. 
 
Capítulo 3º - Da Presidência e dos Organismos sinodais 
 
1. O Arcebispo de Pouso Alegre preside a todas as etapas, sessões e celebrações da Assembleia Geral do 
Sínodo. 
 
2. São organismos sinodais de apoio: 

2.1 Comissão de Coordenação Geral do Sínodo; 
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2.2 Secretaria Executiva do Sínodo 
 
Capítulo 4º - Da Comissão de Coordenação Geral do Sínodo 
 
1. A Comissão de Coordenação Geral do Sínodo é um organismo consultivo e tem por finalidade auxiliar o 
Arcebispo na preparação, organização e desenvolvimento dos trabalhos sinodais, à luz do tema e do lema do 
1º Sínodo Arquidiocesano de Pouso Alegre. 

1.1 A comissão será presidida pelo Arcebispo e, na sua ausência, pelo Vigário Geral. 
1.2 Compete à Comissão de Coordenação Geral do Sínodo: 

1.2.1 Auxiliar na organização e elaboração de subsídios para a preparação e realização das 
etapas do Sínodo Arquidiocesano; 

1.2.2 Contribuir com seu parecer na elaboração do Regulamento Geral do Sínodo 
Arquidiocesano, do Regulamento das várias etapas e do Regulamento do Sínodo propriamente dito; 

1.2.3 Ponderar sobre as questões que devem ser propostas para as discussões sinodais; 
1.2.4 Indicar os nomes de fieis que podem assessorar como peritos, na reflexão sobre a 

realidade eclesial ou sobre as propostas que surgirão no caminho sinodal; 
1.2.5 Sugerir nomes de fieis que possam ser nomeados para participar das várias etapas do 

Sínodo Arquidiocesano e para o Encontro sinodal. 
 
2. A Comissão de Coordenação Geral do Sínodo é integrada por: 

2.1 Vigários Geral e Judicial; 
2.2 Coordenador e secretária de Pastoral Arquidiocesana; 
2.3 Coordenadores, Assessores e Secretários Executivos do Sínodo; 
2.4 Representantes da Vida Religiosa e do Laicato da Arquidiocese; 
2.5 Em caso de vacância, substituição por renúncia ou transferência de ofício, o membro deixará 

automaticamente de fazer parte desta comissão. Deverá ocupar a vaga quem for nomeado pela autoridade 
competente para o respectivo ofício. 
 
Capítulo 5º - Da Secretaria Executiva do Sínodo 
 
1. A Secretaria Executiva do Sínodo tem por finalidade implementar as decisões e encaminhamentos, em vista 
do sínodo, dados pelo Arcebispo, bem como pela Comissão de Coordenação Geral do Sínodo. 

1.1 A Secretaria Executiva será integrada pelo 1º e 2º secretários executivos e por membros auxiliares, 
religiosos e leigos, Pascom Arquidiocesana, Chancelaria e Arquivo Metropolitano, de acordo com a 
necessidade. 

1.2 Compete à Secretaria Executiva: 
1.2.1 Coordenar e orientar o serviço de secretaria das reuniões, encontros e etapas diversas do 

caminho sinodal e do Sínodo propriamente dito; 
1.2.2 Redigir e manter arquivadas as atas das reuniões da Comissão de Coordenação Geral, bem 

como recolher as atas das demais reuniões e encontros referentes ao Sínodo e mantê-las em arquivo próprio; 
1.2.3 Dar os encaminhamentos para as comunicações e correspondências relativas ao Sínodo; 
1.2.4 Cuidar de promover a informação sobre o Sínodo ao povo de Deus pelos Meios de 

Comunicação da Arquidiocese e outros, e da divulgação, pelas mídias e a imprensa de tudo o que possa 
interessar a opinião pública sobre o 1º Sínodo da Arquidiocese de Pouso Alegre; 

1.2.5 Providenciar a impressão e distribuição dos subsídios necessários para o Sínodo. 
1.3 Em consonância com o Arcebispo e a Comissão de Coordenação Geral do Sínodo, em vista do 

bom andamento do serviço executivo a ela cabível, a Secretaria Executiva deverá manter reuniões periódicas 
com os responsáveis pelo serviço de secretaria em todas as instâncias que o Sínodo exigir. 

1.3.1 Qualquer membro da Secretaria Executiva do Sínodo poderá ser dispensado de suas 
funções mediante pedido de desligamento por carta escrita e assinada pelo requerente, a ser apresentada ao 
Arcebispo ou a um dos secretários executivos para apreciação e aprovação; 

1.3.2 Os membros auxiliares da Secretaria Executiva podem ser desligados de suas funções por 
carta assinada por um dos secretários executivos do Sínodo ou pelo Arcebispo. 

1.4 A Secretaria Executiva do Sínodo encerra suas atividades no momento em que seja encerrado o 
sínodo ou quando o Arcebispo assim determinar. 

1.5 Compete à Secretaria Executiva do Sínodo fazer o devido arquivamento de toda documentação 
produzida ao longo do 1º Sínodo Arquidiocesano, com o auxílio da Chancelaria e do Arquivo Metropolitano. 
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Capítulo 6º - Da etapa preliminar 
 
1. A etapa preliminar tem por finalidade a ampla difusão e motivação para o Sínodo. É também o momento 
oportuno para convidar todo o Povo de Deus a rezar pelo bom êxito do Sínodo. 
 
2. A etapa preliminar destina-se à organização do trabalho da Comissão de Coordenação Geral do Sínodo e 
da Secretaria Executiva, à elaboração do Regulamento e dos subsídios necessários à celebração da etapa 
preparatória a nível paroquial; 

2.1 Destina-se também à preparação da abertura e início dos trabalhos sinodais, em _____ de ________ 
de _______ a _____ de ____________ de ___________, respectivamente; 

2.2 Haverá estudos sobre a celebração do Sínodo, para o clero, religiosos e leigos; serão preparados 
animadores sinodais nas paróquias e serão feitas reuniões para estruturar e organizar o desenvolvimento da 
etapa preparatória a nível paroquial; 

2.3 Participam desta etapa preliminar: 
2.3.1 O clero (Arcebispo, presbíteros e diáconos); 
2.3.2 No CPP de cada Paróquia serão escolhidas 5 pessoas como animadores sinodais ou mais 

conforme a realidade. Podem ser escolhidos também entre os membros da Equipe de Assessoria Paroquial. 
Cada paróquia não deve ultrapassar o total de 10 animadores sinodais; 

2.3.3 Os Párocos devem motivar e esclarecer o povo de Deus nas Paróquias e Comunidades 
sobre o Sínodo e incentivar a participação ativa de todos os fieis no caminho sinodal de comunhão, renovação 
e conversão missionária. 
 
Capítulo 7º - Da etapa preparatória a nível paroquial 
 
1. A etapa preparatória I destina-se à reflexão e à tomada de consciência sobre a vida e a missão eclesial e 
para um diagnóstico da Arquidiocese, a partir das suas “bases”, nas comunidades e organizações pastorais do 
âmbito paroquial; 

1.1 Cada paróquia fará a Assembleia sinodal paroquial para refletir sua realidade pastoral conforme a 
orientação dada pela Coordenação Geral do Sínodo. A assembleia sinodal paroquial poderá ter diversas 
sessões sinodais, conforme a necessidade. 

1.1.1 Em cada comunidade haverá três sessões sinodais. Após o término destas, realiza-se a 
última sessão sinodal paroquial. 

1.2 Haverá um Regulamento específico para o Encontro sinodal paroquial, aprovado pelo Arcebispo 
Metropolitano, após ouvir a Comissão de Coordenação Geral do Sínodo. 

1.3 Participarão do Encontro sinodal paroquial além do Pároco os demais presbíteros e diáconos da 
paróquia, as coordenações dos Conselhos Comunitários e Paroquial de Pastoral (CPP e CCP’s), membros do 
Conselho para Assuntos Econômicos (CPAE), os seminaristas que atuam na paróquia e representantes da vida 
religiosa. 

1.4 O Pároco presidirá as sessões do Encontro sinodal paroquial, auxiliado por dois secretários 
indicados por ele, devidamente preparados e orientados pela Secretaria Executiva do Sínodo. 

1.4.1 Os secretários do Sínodo, a nível paroquial, farão parte da Comissão Paroquial do Sínodo. 
1.5 Todo a fase do Sínodo paroquial deverá ser celebrada e conclusa até ____________________, em 

_______ de ______________ de _________. 
 
Capítulo 8º - Da etapa preparatória a nível setorial 
 
1. A etapa preparatória nos setores pastorais da Arquidiocese de Pouso Alegre será constituída por encontros 
sinodais setoriais para: 

1.1 Analisar e refletir sobre a vida e a missão da Igreja nos setores, a partir dos Relatórios das 
paroquiais; 

1.2 Refletir sobre as realidades eclesiais supra paroquiais, como os movimentos, associações e novas 
comunidades; 

1.3 Elencar os principais desafios pastorais nos setores, destacando os avanços, desafios missionários 
e necessidades para a vida e a missão da Igreja no nível das comunidades e setores; 

1.4 Elaborar propostas sobre caminhos pastorais e organizativos para a realização do processo de 
conversão pastoral e renovação missionária na Arquidiocese; 



4 
 

1.5 Elaborar relatórios sobre o caminho sinodal nos setores a serem levados para o Sínodo 
Arquidiocesano. 
 
2. Participam desta etapa: 

2.1 O Arcebispo e/ou Vigário Geral e/ou Vigário Judicial; 
2.2 Todos os presbíteros e diáconos provisionados; 
2.3 Representantes dos Institutos religiosos ou Sociedades de Vida Apostólica; 
2.4 Os membros do Conselho setorial de Pastoral (Cosepa’s); 
2.5 O número de sessões do encontro sinodal setorial será no mínimo três, para promover uma boa 

reflexão sobre as questões emergidas na segunda etapa do caminho sinodal (a nível paroquial), à luz do tema 
e do lema do Sínodo; 

2.6 Haverá Regulamento próprio para o desenvolvimento das sessões sinodais nesta etapa, a ser 
elaborado pela comissão de Coordenação Geral do Sínodo e com aprovação do Arcebispo. 
 
Capítulo 9º - Do Sínodo Arquidiocesano (a nível diocesano) 
 
1. O Sínodo Arquidiocesano, no que se refere aos membros, como também ao desenvolvimento dos trabalhos 
e funções, será regido por Regulamento próprio a ser aprovado pelo Arcebispo, após ouvir a Comissão de 
Coordenação Geral do Sínodo. 
 
Capítulo 10º - Das votações e do modo de proceder nas reuniões 
 
1. Nas etapas preparatórias nas paróquias e setores as votações seguirão as diretrizes gerais do Direito Canônico 
(cân. 166-173) e poderão ser feitas por escrutínio secreto, aclamação ou por alçada de mãos. 
 
2. Orientações e determinações mais concretas sobre as votações serão dadas no Instrumento de Trabalho da 
respectiva etapa. 

2.1 Quanto ao modo de proceder nas reuniões, com indicação da duração e da modalidade de 
intervenções (orais e escritas), as orientações serão dadas no Instrumento de Trabalho da respectiva etapa; 

2.2 Para o Sínodo Arquidiocesano os critérios para as votações e modo de proceder serão definidos no 
Regulamento do Sínodo. 
 
Capítulo 11º - Promulgação das conclusões finais do Sínodo Arquidiocesano 
 
1. Concluídos os trabalhos do Sínodo Arquidiocesano, caberá à Secretaria Executiva do Sínodo proceder à 
redação final das conclusões sinodais e apresentá-las ao Arcebispo, a quem compete promulgar e fazer 
implementar as diretrizes e indicações sinodais, após consultar a Comissão de Coordenação Geral do Sínodo. 
 
Capítulo 12º - Disposições Gerais 
 
1. Questões não atendidas por este Regulamento serão dirimidas pelo Arcebispo, após ouvir a Comissão de 
Coordenação Geral do Sínodo ou a Secretaria Executiva, consoante a competência de cada organismo. 
 
2. Em caso de vacância da Sede Metropolitana, o Sínodo fica interrompido até nova decisão, em conformidade 
com o Direito (cân. 468 §2). 


