"Ancorados na vida, a escuta do Senhor, ir ao coração dos irmãos..."

O objectivo do nosso sínodo diocesano consiste em elucidar (discernir) e meter em obra o que colocará
melhor a Igreja em Saône et Loire na corrente da caridade de Cristo, para um novo anúncio do
Evangelho.
Todos os católicos sem exceção são convidados a participar, a reunirem-se em pequenos grupos de
reflexão e de partilha, largamente abertos, e que irão apoiar-se na oração e no respeito uns dos outros.
Sejamos abertos ao Espírito Santo afin de servir o belo projeto de salvação de Deus para a sua Igreja e
para o mundo inteiro. Assim nos tornaremos cada vez mais e melhor os discípulos e testemunhas de
Cristo.
O nosso sínodo diocesano comporta três realidades que o estruturam e o fazem viver:
1. Os grupos sínodais: realidade muito larga, quer dizer que todos os grupos que se constituam no

terreno, serão abertos a todos os católicos e aos outros.
2. Assembleia sinodal: composta de membros, padres, diáconos ou leigos, de direito, electivos,
nomeados ou observadores, ao número de cerca de 320. Ela se reunirá pelo menos cinco vezes
dentro de dois anos.
3. O secretariado do sínodo: tem o encargo de recolher as reflexões dos grupos e preparar as
assembleias.
O sínodo foi promulgado na festa de Pentecostes 2015. Ele começa no domingo 04 de outubro 2015 e
termina no domingo 26 de novembro 2017.

Decreto de convocação do sínodo diocesano
Carta a todos os católicos de Saône et Loire

Neste dia de Pentecostes 2015, adultos da nossa diocese recebem a marca do dom de Deus
no sacramento da confirmação. É á luz desta festa que eu vos anuncio a abertura próxima de um

sínodo diocesano no domingo 4 de outubro de 2015 em Taizé. Ele terminará no domingo 26 de
novembro de 2017 no dia da festa do Cristo Rei do Universo.
O objectivo deste sínodo diocesano consiste em elucidar (discernir) e meter em obra o que
colocará melhor a Igreja em Saône et Loire na corrente (no caminho) da caridade de Cristo, para um
novo anúncio do Evangelho. Ele durará um pouco mais de dois anos durante os quais eu vos incentivo
a ir mais uns para os outros e para aqueles que não partilham a fé cristã, para escutar o que vem da
parte do Senhor. Trata-se de ancorarnos juntos mais profundamente na fé dos apóstolos. O Espírito
Santo está á obra em todo lugar, nos sítios de tenção, sitios de sofrimento, sitios de reconforto e
amizade, nos sítios de oração e na experiência dos sacramentos. É por isso que o sínodo diocesano se
intitulará:
"ancorados na vida á escuta do Senhor, ir ao coração dos irmãos..."
Todos os católicos sem exceção são convidados a participar, de uma ou outra forma, no
processo do sínodo, reunindo-se em pequenos grupos de reflexão e de partilha, largamente abertos,
que se apoiarão na oração e no respeito de uns com os outros. Eles darão conhecimento ao
secretariado (synode@adautun.fr) das suas experiências, das suas perguntas, dos seus projetos e das
luzes da fé que eles receberão.
Peço-vos que rezem comigo para que sejamos abertos ao Espírito Santo, e sirva-mos nesse
tempo o belo projeto de salvação que Deus realiza na sua Igreja e que é o projeto de salvação para o
mundo inteiro. Nós pedimos a graça de progredir juntos na caridade de Cristo, de crescer na alegria da
esperança que Deus dá e de sermos fortificados na fé da Igreja. Assim nos tornaremos melhores
discípulos e testemunhas de Cristo.
Eu vos desejo uma boa festa de Pentecostes.
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