
 

 

Nos próximos anos, a Igreja em todo o mundo estará participando de um processo chamado 

Sínodo sobre Sinodalidade. O Santo Padre se encontrará com bispos de todo o mundo em 2023 

para discutir maneiras de melhorar o processo pelo qual a Igreja em todos os níveis está aberta 

para ouvir as vozes de pessoas de todas as esferas da vida. 

Esse processo começará agora mesmo aqui em Boston, onde pediremos ao maior número de 

pessoas possíveis para responder a uma simples pesquisa. O link para a pesquisa encontra-se 

aqui: https://forms.office.com/r/GFZFfZB2sf 

Por favor, distribua esta pesquisa da forma mais ampla possível. Envie-a junto com este 

comunicado para todas as suas diferentes listas de email, ou outros meios de comunicação 

preferíveis, em suas paróquias e outros ministérios. 

Esta pesquisa faz parte da primeira etapa. As próximas etapas serão: 

• Missa de abertura na Catedral de Santa Cruz, sábado, dia 27 de novembro, às 16h30. A 

Missa será transmitida pela CatholicTV, além de ser um evento que acontecerá ao vivo. 

• Discussões no Conselho Presbiteral, Conselho Pastoral Arquidiocesano, Conselhos 

Pastorais Paroquiais e Conselhos Financeiros Paroquiais, utilizando um conjunto de 

perguntas que serão distribuídas em breve. 

• Grupos de diálogo (ou grupos de discussão) em vários ministérios, comunidades 

religiosas e populações demográficas em toda a Arquidiocese. 

• Cinco sessões regionais que serão abertas ao público. 

• A coleta de todos os comentários e sua compilação em um documento de dez páginas que 

será submetido à Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos em abril de 2022. 

• Um momento litúrgico de encerramento na Catedral no final de abril de 2022. 

Nesse processo, esperamos poder dar alguma contribuição para o diálogo global sobre a 

sinodalidade. Mais importante, esperamos melhorar a sinodalidade de várias instituições locais 

aqui na Arquidiocese, bem como da própria Arquidiocese de Boston. 

Em caso de quaisquer dúvidas sobre este processo, envie um email para psoper@rcab.org. 

Obrigado. 
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