Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

São Paulo, 19 12 2017
“Deus habita esta Cidade. Somos suas testemunhas!”
Estimados Padres, Diáconos
Religiosos/as e Leigos/as
Da arquidiocese de São Paulo

“Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito, alegrai-vos! Seja a vossa amabilidade
conhecida de todos. O Senhor está próximo” (Fl 4,4-5). Com essas palavras do
Apóstolo, saúdo-os na proximidade do Natal do Senhor. Esta alegria também é uma das
características da vida cristã inteira, no ano todo. Somos testemunhas do Evangelho da
alegria, chamados a viver “a alegria do Evangelho” (Evangelii gaudium) todos os dias.
“O Deus do amor e da paz esteja com todos vocês!” (cf Fl 4,9).
Antes que se encerre o ano e chegue o tempo para a merecida pausa de verão e para as
férias, desejo escrever-lhes ainda algo sobre o sínodo arquidiocesano, para orientar os
próximos passos, logo no início do ano pastoral.
Como já foi amplamente divulgado, o ano de 2018 será dedicado à primeira etapa do
sínodo no âmbito das paróquias e das organizações “de base” da Igreja. Esta etapa
deverá proporcionar a ocasião de um grande VER, uma grande tomada de consciência
sobre a vida e a missão da Igreja nas comunidades mais concretas da Igreja, nas
paróquias, “comunidades de comunidades”, onde o povo está, reúne-se em torno do
altar, professa e transmite a sua fé, organiza-se para o testemunho da esperança e da
caridade. As paróquias, entregues ao cuidado pastoral dos padres, têm uma enorme
importância na vida e na missão da Igreja.
As orientações fundamentais para a realização da etapa paroquial do sínodo estão no
capítulo 7º do Regulamento do sínodo, que já foi amplamente divulgado. Ver no portal
da arquidiocese de São Paulo (www.arquisp.org.br), onde se encontra o Regulamento,
além de fartas reflexões e orientações sobre o sínodo arquidiocesano.
Conforme o Regulamento do sínodo, as paróquias precisam agora, sem demora,
organizar a sua Comissão Paroquial do sínodo que, sob a coordenação do Pároco ou
Administrador Paroquial, deve organizar o que lhe compete para o bom
encaminhamento dos trabalhos sinodais na paróquia ao longo do ano. A Comissão
deverá ser composta por pessoas capazes e dispostas a animar o sínodo na paróquia.
Em que consistirá o caminho sinodal nas paróquias? O povo deverá ser estimulado a
fazer uma reunião mensal de grupo, seguindo o roteiro preparado pela Comissão de
Coordenação Geral do sínodo. Isso vai de fevereiro até outubro. No final de cada roteiro
de reunião, haverá algumas questões ou perguntas, que o grupo deverá discutir, levando

sua contribuição após cada reunião para a Comissão Paroquial do sínodo. Assim, a
paróquia vai recolhendo as contribuições dos grupos, ao longo do ano, para preparar a
assembleia paroquial do sínodo, a ser realizada no final de outubro e início de
novembro.
Quais grupos paroquiais? Começar com os que já existem: dos Conselhos paroquiais,
grupos de cada pastoral, cada Associações de Fieis, Movimentos, Novas Comunidades
presentes na paróquia, grupos de novena. Ainda outros grupos podem ser formados. É
desejável que haja muitos grupos sinodais na paróquia e nas comunidades que a
compõem. Um trabalho importante e imediato da Comissão Paroquial do sínodo, desde
logo e no início do ano, deverá ser a organização dos grupos que farão as reflexões
sinodais ao longo do ano.
Em julho/agosto, será feito um levantamento sobre a realidade paroquial, a partir de
um roteiro que está sendo preparado pela Comissão de Coordenação Geral do sínodo.
Para esse levantamento, as paróquias deverão ter muitos voluntários para saírem a
campo; eles serão oportunamente treinados e capacitados pela Secretaria Geral do
sínodo, em maio/junho, para fazerem esse levantamento com bom fruto.
Em outubro, até início de novembro, deverão acontecer as assembleias do sínodo nas
paróquias, conforme dito no Regulamento. Um Regulamento específico para essas
assembleias ainda vai ser preparado e aprovado pela Comissão de Coordenação Geral
do sínodo. A assembleia paroquial do sínodo deverá ser bem preparada ao longo do ano
pela Comissão Paroquial e poderá ter diversas sessões. Tenho a certeza de que não vai
faltar assunto! O resultado das assembleias deverá ser entregue até o final de novembro
à Secretaria Geral arquidiocesana do sínodo.
A abertura dos trabalhos do sínodo para toda a arquidiocese será no dia 24 de
fevereiro (sábado), às 14h30, no Colégio São Luís (Av. Paulista). De cada paróquia,
devem participar os padres e mais 5 ou 6 membros da Comissão Paroquial do sínodo.
Não será Missa, mas um encontro celebrativo em dois momentos. Num primeiro
momento, serão dadas orientações gerais sobre o sínodo e sobre os materiais preparados
para o sínodo nas paróquias. Por isso mesmo, a participação de todos os acima
indicados é muito importante, para que possamos iniciar bem os trabalhos do sínodo.
Convido muito especialmente todos os padres das paróquias.
Num segundo momento desse encontro de abertura, haverá uma solene invocação do
Espírito Santo e a celebração da Palavra de Deus, com diversas simbologias e a entrega
de sinais para acompanharem o sínodo inteiro. Finalmente, será feito um grande envio
para a celebração do sínodo nas paróquias ao longo do ano. Tenho a certeza de que será
um momento muito bonito e motivador para iniciar bem os trabalhos do sínodo.
A Comissão de Coordenação Geral do sínodo está empenhada na preparação dos
materiais necessários - livretos para os encontros de grupos, cartaz do sínodo e outros
materiais. Um belo banner será entregue no dia 24 de fevereiro e deverá servir de
“marca” do sínodo em todas as comunidades. Também haverá uma vela, a acompanhar
todo o caminho sinodal nas comunidades...
Meus irmãos e irmãs, alegremo-nos no Senhor! O sínodo arquidiocesano vai dar
bastante trabalho, mas será uma graça de Deus para nossa Igreja em São Paulo! Faço a
todos o meu apelo de adesão e participação! Será um “caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária” para cada uma de nossas comunidades e para toda a

nossa arquidiocese! Se costumamos pedir bênçãos e graças de Deus no início de cada
ano, não esqueçamos de pedir, desta vez, a graça do Espírito Santo para o bom êxito do
sínodo!
Recordo aos Padres da Arquidiocese, sobretudo os provisionados para os diversos
serviços e responsabilidades na Arquidiocese (seculares e religiosos), que teremos o
nosso encontro de abertura do ano pastoral no dia 15 de fevereiro próximo, das
8h30 às 12h00, no Colégio Mendel (Tatuapé). Por favor, tomar nota na agenda.
Que intercedam por nós Nossa Senhora da Assunção, Mãe da Igreja; o nosso Patrono
São Paulo; os santos que viveram em São Paulo e aqui deram seu testemunho de fé
antes de nós; e todos os santos Padroeiros de nossas comunidades nos ajudem!
A todos, minha afetuosa saudação e abraço! Faço renovados votos de feliz e abençoado
Natal. Toda bênção e graça do Espírito Santo no novo ano!
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