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Visão da Igreja atual e propostas de mudança 

 

1. Qual a visão atual da Igreja que resulta da reflexão sinodal realizada?  

 Crescente consciência da necessidade de evolução com ruptura de alguns 

paradigmas atitudinais; o Papa Francisco como voz da esperança e do 

Evangelho, com uma ressonância transversal e global; papel fundamental 

na denúncia dos excessos do  consumismo e capitalismo; necessidade de 

conversão ecológica; denúncia de regimes ditatoriais e não-democráticos; 

promoção do diálogo por oposição à guerra; acolhimento de imigrantes; 

 Apesar de desfasada da realidade; envelhecida; conservadora; defensiva; 

triste; dogmática (no mau sentido da palavra); demasiado 

institucionalista/corporativa; pouco auto-reflexiva; 

2. Da reflexão sinodal realizada, quais são as áreas em que a Igreja necessita de 

conversão? 

 Leitura e interpretação do Evangelho face aos desafios da 

contemporaneidade: papel da mulher na Igreja; papel dos jovens; leigos; 

sexualidade e novas formas de família; minorias; ecumenismo; diálogo 

inter-religioso e inter-cultural 

3.  Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Capela do 

Rato que merecem maior destaque?  

 Aplicação de Sinodalidade e Transparência na vida da Capela do Rato 

4. Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja 

Diocesana que merecem maior destaque?  

 Aplicação de Sinodalidade e Transparência na vida da Igreja Diocesana 

de Lisboa 

5. Da reflexão sinodal realizada, quais as propostas de mudança para a Igreja em 

geral que merecem maior destaque? 

 Aplicação da Sinodalidade e Transparência na vida da Igreja Universal  

6. Que outros pontos de vista relevantes foram destacados na reflexão sinodal 

realizada e que ainda não foram referidos? 



 A Fraternidade, a Misericórdia e a Caridade como pilares da Igreja do 3º 

milénio.  

 

 

 

 

 

 


