
SINODALIDADE
NA MISSÃO DO

MCC



“Sínodo” é uma palavra antiga na 
tradição da Igreja. 

Indica o caminho feito com o Povo 
de Deus, “com” e o “caminho”.

Assembleia convocada para 
caminhar juntos em harmonia.



“O caminho da sinodalidade é o 
caminho que Deus espera da Igreja 
do terceiro Milênio”. Papa Franciso

Igreja (ECCLESIA) convocação do 
Povo de Deus em Jesus Cristo.



Sinodalidade envolvimento e 
participação de todo o Povo de Deus 

na vida e missão da Igreja.

Colegialidade Forma especifica na 
qual a sinodalidade eclesial se 
manifesta sob os cuidados dos 

Bispos (diocesaneidade)
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CHUVA

PLANTA

ADUBAR

FIGUEIRA

IMPORTÂNCIA DA RAIZ

PARA DAR FRUTOS



Em conformidade com os ensinamentos da 
Lumen Gentium, todos os membros da Igreja 

são sujeitos ativos da evangelização.

A eclesiologia do Povo de Deus sublinha 
enfaticamente a comum dignidade e missão de 

todos os batizados, cada um com suas 
capacidades, a exercer de forma ordenada os 

seus CARISMAS.



São Paulo Apóstolo coloca em evidencia que 
“todos devem dar a contribuição para realizar 

o desígnio da salvação” (1 Cor 12,13)  
“na medida do dom de Cristo” (Ef 4,7)



Assim o Povo Santo de Deus caminha sob o 
impulso do Espírito Santo rumo à perfeição 
da santidade que é a vocação de todos os 

seus membros.

A sinodalidade é a forma histórica do seu 
caminhar em comunhão até o repouso final. 

(Hb 3,7-4,44)



A sinodalidade exprime o ser sujeito de toda 
Igreja e de todos na Igreja.

.



A sinodalidade eclesial empenha, 
portanto, os teólogos a fazer teologia de 

forma sinodal, promovendo entre si a 
capacidade de escutar, dialogar, 

discernir e integrar a multiplicidade e 
variedade das instâncias e das 

contribuições.



Aqui aprendemos a viver como 
discípulos  do Senhor dentro de uma 
rede de relações fraternas nas quais se 
experimenta a comunhão na diversidade 

das vocações e dos carismas.
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Igreja chamada a viver a sinodalidade 
para entrar em conversão pastoral.

Intensificar a mutua colaboração de 
todos no testemunho evangelizador a 
partir dos dons e da função de cada um. 



Integração entre o exercício da colegialidade dos 
pastores e a sinodalidade vivida por todo o 

povo de Deus como expressão da comunhão 
entre as Igrejas particulares e o Santo Papa, 

bispo de Roma.

Igreja, casa e escola da comunhão.



Necessidade de vivermos o tripé:
ORAÇÃO, FORMAÇÃO E AÇÃO MISSIONÁRIA

A reunião na Eucaristia é a fonte, 
termômetro da espiritualidade de 

comunhão.
Na Eucaristia exprimem-se os elementos 

específicos da vida cristã chamados a 
plasmar o corpo sinodal.



Na reunião Eucarística, se escuta a Palavra de 
Deus para acolher a sua mensagem e com esta 

iluminar o caminho.

Antes se escutarem uns aos outro. Os 
discípulos devem escutar a Palavra.



A comunhão realizada pela Eucaristia impele à 
missão. Todo evento sinodal impulsiona a Igreja 

a sair do acampamento para levar Cristo os 
homens que esperam a sua salvação.

Devemos ter um só coração e uma só alma 
no caminho para Deus. (Santo Agostinho)



Uma Igreja sinodal é uma Igreja que 
escuta... Povo fiel, colégio episcopal, Bispo 
de Roma: cada um na escuta dos outros; e 

todos na escuta do Espírito Santo.



Atitude essencial no dialogo sinodal é a 
humildade, que propicia a obediência 

de cada um à vontade de Deus e a 
reciproca obediência em Cristo.



O verdadeiro diálogo requer atitudes 
específicas: o amor, o respeito, a 

confiança e a prudência, em um clima 
de AMIZADE e de serviço (São Paulo VI)



SINODALIDADE NA MISSÃO DO MCC

O MCC como Igreja, é chamado a 
manifestar que a sinodalidade é fermento 

de unidade na diversidade e de 
comunhão na liberdade
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É esta a contribuição de fundamental 
relevância que a vida e a conversão 

sinodal do Povo de Deus podem oferecer 
para a promoção de uma Cultura do 

encontro e da solidariedade, da inclusão, 
da gratidão e da gratuidade. 
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Inserida na atividade evangelizadora da Igreja;

Centrada no Querigma;

Atuando em pessoas e ambientes;

Com um método próprio.



QUE SE
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DEFINIÇÃO DO MCC

“O Movimento de Cursilhos é um movimento de 
Igreja (eclesial) que, mediante um método 

próprio, possibilita a vivência e a convivência 
do fundamental cristão, ajudando a descobrir 

e realizar a vocação pessoal, e propicia a 
criação de núcleos de cristãos que fermentem 

de Evangelho os ambientes”.



PROPOSTA PARA 2022

TEMA: SINODALIDADE NA MISSÃO DO MCC.

LEMA: PRESERVAR A UNIDADE DO ESPÍRITO (Ef
4,3) E PRATICAR A VERDADE EM AMOR (Ef 4,15).

DIMENSÃO: "PROFETAS RUMO AO JUBILEU-
ONDE TODOS SOMOS IRMÃOS".




