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Resumo

O presente artigo tem por objetivo tratar da sinodalidade da Igreja à luz 
do Papa Francisco. A eclesiologia sinodal, aqui pontuada, à luz do pensa-
mento de Francisco, de uma Igreja em saída, quer destacar a importância 
da escuta, da acolhida, do diálogo, do encontro e da comunhão, ad intra 
e ad extra da Igreja. Em tempos de conexões virtuais, corre-se o risco de 
perder o contato com aquele que pensa diferente de nós e até mesmo com 
aquele que caminha ao nosso lado. Pensar a sinodalidade, hoje, a partir 
do pensamento de Francisco é pensar em uma Igreja capaz de escutar e 
dialogar com todas as culturas, religiões e com os sem religião. Dialogar 
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com aqueles que pensam diferente de nós é uma virtude e esta é missão 
de uma Igreja toda ela sinodal. O artigo recorre aos pronunciamentos e 
às atitudes do Papa Francisco, tendo em vista o Magistério da Igreja, bem 
como o do Vaticano II, para chegar ao destaque a que se propõe. 

Palavras-chave: sinodalidade; Papa Francisco; caminhar juntos; escu-
ta; comunhão.

abstract

This article aims to address the synodal of the Church in the light of Pope 
Francis. The synodal ecclesiology, punctuated here, in the light of Fran-
cisco’s thought, of a church in exit, wants to highlight the importance of 
listening, welcoming, dialogue, meeting and Communion, ad Intra and 
extra ad of the church. In times of virtual connections, you run the risk of 
losing contact with the one who walks next to us and even with the one 
who thinks differently than we do. To think of the synodality today, from 
the thought of Francis is to think of a church capable of listening and 
dialoguing with all cultures, religions and with those without religion. 
Dialoguing with those who think differently is a virtue and this is the 
mission of an entire Synodal church. Therefore, the article resortes to the 
pronouncements and attitudes of Pope Francis, in view of the Magiste-
rium of the church, and Vatican II.

Keywords: synodality; Pope Francis; walk together; listen; communion.

introdUção

A palavra sínodo, do grego, sýnodos, significa um grupo de viajan-
tes, um conjunto de pessoas e/ou de peregrinos que estão a caminho, 
conforme se pode verificar, por exemplo, em Lc 2,44. Já o verbo syno-
déo significa “ir com”, “caminhar juntos”, “acompanhar”1. A palavra 
sínodo (syn-hodos), tem a mesma etimologia de concílio, isto é, reunião 
deliberativa. No âmbito eclesial, sínodo designa uma assembleia de 
representantes legítimos (de convocados) e competentes da Igreja que, 
por meio de resoluções em matéria teológica, disciplinar e jurídica, 
trabalham no sentido de favorecer a unidade eclesial. Nesse sentido, 
todo sínodo quer ser a concretização institucional do princípio vital 
de comunhão da Igreja; e isso, por causa da igualdade fundamental 

1. CORECCO, E. Sinodalità, p. 1466.
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que existe entre todos os seus membros em virtude do batismo. Desse 
modo, um sínodo se mostra numa contínua e dinâmica polarização en-
tre as comunidades locais e a Igreja universal2.

O presente artigo trata da sinodalidade da Igreja na perspectiva 
da escuta e da comunhão. Nosso ponto de partida se coloca à luz do 
pensamento do Papa Francisco, que tem insistido na importância de 
uma Igreja que seja capaz de sair de si mesma para ir ao encontro das 
pessoas, que esteja disposta a caminhar lado a lado com os homens e 
mulheres de nosso tempo, que se adestre na arte da escuta, que procu-
re estreitar laços e ser promotora de comunhão. 

1. sinodalidade da igreJa

Em seu discurso por ocasião da comemoração do jubileu de ouro 
da instituição do sínodo dos bispos, em 17 de outubro de 2015, o Papa 
Francisco afirmou que aquela ocasião era para todos motivo de alegria, 
louvor e agradecimento ao Senhor. Recordando o Concílio Vaticano II, 
sublinhou que a Igreja tem experimentado sempre mais a necessidade 
e a beleza de caminhar em comunhão no contexto do mundo, marcado 
pela diversidade. Ele insistia que o “caminhar juntos” deve ser a es-
trada que a Igreja precisa percorrer. O mundo, segundo ele, exige que 
a comunidade eclesial reforce suas ações de cooperação ad intra e ad 
extra, em todas as esferas de sua missão. O caminho da sinodalidade, 
portanto, é precisamente o caminho que Deus e o homens esperam da 
Igreja no terceiro milênio3.

Francisco insiste na dinâmica do caminhar juntos na mesma estra-
da, na vivência do amar e servir, em meio a um mundo de contradições. 
Sua proposta se mostra como uma reflexão e um convite para todos os 
seres humanos e, ao mesmo tempo, exige da Igreja uma “sinergia” em 
vista de seu testemunho e de sua missão nas mais variadas esferas do 
convívio humano. A sinodalidade da Igreja – o “caminhar juntos” – exige 
profunda e contínua conversão. Muitas vezes somos tentados a cami-
nhar sozinhos, onde cada um é levado a fazer o percurso a seu modo. É 
bem verdade que não é fácil caminhar juntos, uma vez que o outro, ao 
longo do caminho, pode exigir um ritmo diferente – cada um tem seu 
tempo e sua hora. Mas é necessário. O caminhante solitário está ex-
posto a muitos riscos; poderá não resistir às forças contrárias. Quando 

2. Cf. LACOSTE, J. Sínodo, p. 1670.
3. FRANCISCO, Papa. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario 
dell’Istituzione del sinodo dei Vescovi, p. 1138-1139.
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se caminha juntos, somam-se forças; tornam-se possíveis o discerni-
mento e a partilha; o diálogo é mais prazeroso, a caminhada é mais 
suave e a escuta é mais fecunda.

Caminhar juntos é um desafio para os novos tempos da Igreja do 
terceiro milênio. Em tempos fluidos, líquidos e descartáveis, o sujeito é 
sufocado pelo subjetivismo e as relações interpessoais tornam-se cada 
vez mais voláteis e efêmeras. Estar juntos e empreender um caminho 
não é fácil; exige-se escuta, discernimento e conversão permanente 
para se poder dialogar e prosseguir. Neste caminho do “ir com”, “ca-
minhar juntos” e “acompanhar”, é fundamental que haja abertura e 
respeito da parte de todos os que se propõem a tomar a mesma estrada. 
Com efeito, não se pode ignorar a realidade plural que cada caminhan-
te vive e experimenta no dia-a-dia, quer no campo pessoal, familiar, 
profissional, social, religioso ou político. 

Em tempos de ininterruptas conexões on-line é preciso “caminhar 
juntos”, “ir com” e “acompanhar” o outro. Uma empreitada instigante e 
provocadora, sem dúvida. Em uma cultura onde cada um tem na ponta 
dos dedos o poder de conectar e desconectar, de bloquear ou deletar, 
segundo os próprios interesses e satisfações, é um grandíssimo desafio 
a proposta de caminhar juntos. Por outro lado, o convite para condividir 
o caminho, para uma partilha no compromisso, para o estabelecimento 
de vínculos sólidos de amizade e fraternidade não deixa de ressoar como 
um alvissareiro “evangelho” para nossos tempos. Devemos reconhecer 
que quando nos propomos acompanhar aquele que caminha conosco, os 
afetos se constroem, aumentam a reciprocidade e o respeito mútuo, as 
tensões que dividem diminuem. Aqueles que caminham juntos abraçam 
desafios, compartilham conquistas, celebram cada passo dado. 

Outrossim, para se poder acompanhar as transformações de nosso 
tempo em constante mudança, é imperativo decidir-se por estar off-line 
do mundo virtual, digital e superficial da vida. Isso pode parecer um 
paradoxo. Mas essa atitude é necessária para se fazer a experiência con-
creta de estar com o outro no caminho da vida e acompanhá-lo em suas 
angústias e esperanças. Isso fortalece os laços e solidifica os vínculos. 
Dessa forma, os companheiros de caminhada compartilham anseios e 
lutam por causas pelas quais vale a pena lutar. Torna-se possível viven-
ciar cada momento como oportunidade ímpar para se poder construir 
juntos relações sólidas e uma sociedade mais humana, justa e fraterna. 

Essa breve abordagem da importância do “caminhar juntos” a 
nível mais restrito se dilata infinitamente mais quando se pensa em 
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sinodalidade da Igreja. Pensar nessa realidade é considerar o mistério 
e o dinamismo do povo de Deus, constituído como uma assembleia de 
batizados que peregrina ao longo do êxodo da história e ruma em busca 
de um “novo céu e uma nova terra” (Ap 21,1). Trata-se, portanto, de 
todo o povo de Deus sob a égide de seus pastores e em comunhão com o 
bispo de Roma. Todos, formando a assembleia de batizados4 e chama-
dos e “consagrados para ser edifício espiritual e sacerdócio santo”5 no 
mundo. Foi essa precisamente a proposta do Concílio Vaticano II para 
o mistério e a missão da Igreja em nossos tempos:

A totalidade dos fiéis, que receberam a unção que vem do Es-
pírito Santo (1Jo 2,20.27), não pode enganar-se na fé, e mani-
festa esta sua propriedade característica através do sentido 
sobrenatural da fé do povo inteiro, quando desde os bispos até 
os últimos fiéis leigos, exprime o seu consenso universal a res-
peito das verdade de fé e costumes6.

Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco, por sua vez, afirma que, 
em todos os batizados, do primeiro ao último, está presente e atua a 
força santificadora do Espírito Santo; é esse mesmo Espírito que os 
impele a evangelizar. Em virtude da unção do Espírito, o povo de Deus 
é santificado e se torna capaz de discernir e professar corretamente 
sua fé, ainda que, muitas vezes, não encontre palavras para explicar 
essa mesma fé7. Portanto, cada batizado, independentemente de sua 
função na Igreja ou de seu grau de instrução é um sujeito ativo em sua 
profissão de fé e na missão de evangelização. 

Nesse sentido, cada batizado deve ser protagonista da nova evan-
gelização, e essa é uma vocação absolutamente irrenunciável. Cada 
cristão torna-se missionário, na medida em que se encontra com o 
amor de Deus em Cristo Jesus. Com efeito, quem faz essa experiência 
de amor se convence de seu chamado a ser discípulo missionário8. É 
essa convicção que coloca cada batizado a caminho, a fim de proclamar 
a alegria do encontro com o Senhor e testemunhar um “novo modo 
de viver” a fé eclesial numa condição peregrina (At 5,20). Pensar a 
Igreja como povo de Deus, assembleia de batizados e povo sacerdotal 

4. Cf. Idem, p. 1138-1139.
5. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium, 10.
6. Idem, 12.
7. Cf. FRANCISCO, Papa. Exortação Apóstólica Evangelii Gaudium, 119.
8. Cf. Idem, 120.
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em missão, que caminha em comunhão, é pensar na comunidade dos 
batizados como protagonista e sujeito da nova evangelização. A essa 
comunidade, rebanho do Senhor, é confiada a tarefa de discernir as 
novas estradas que o Senhor quer abrir e indicar para a humanidade.

Em ocasiões de sínodos, o povo de Deus deve ser consultado. Essa 
tem sido uma práxis do ministério do Papa Francisco. Ele tem levado 
a sério essa questão. Com efeito, de acordo com seu modo de pensar, a 
escuta da Igreja como um todo é algo de extrema importância para deci-
sões a serem tomadas em prol de todo o corpo eclesial. Também ao povo 
Deus cabe discernir e acolher os novos caminhos que o Espírito suscita 
na Igreja. Consultar, portanto, é uma das formas de valorizar a escu-
ta. Pensemos, por exemplo, no recente sínodo sobre a família. Uma das 
grandes preocupações do Papa foi interpelar as famílias, auscultar suas 
alegrias, esperanças, sofrimentos e angústias. A partir de um questioná-
rio enviado às igrejas particulares, tornou-se possível entrar em contato 
com a realidade em que se encontram hoje as famílias. Situações deli-
cadas, desafiantes e atuais que afetavam as relações familiares vieram 
à luz. Questões urgentes à espera de uma posição magisterial foram 
levantadas. E, efetivamente, viu-se que, especificamente a respeito da 
realidade familiar, as próprias famílias têm muito a dizer e a oferecer9. 
Eis, por conseguinte, o enorme valor de uma postura de escuta quando 
se trata de sinodalidade, qualquer que seja o tema a ser abordado. 

2. a escUta e a obediência dos oUvidos

O caminho da sinodalidade da Igreja passa pela escuta, isto é, pela 
obediência dos ouvidos. Uma consulta sinodal acontece quando a Igre-
ja, impulsionada pela ação do Espírito Santo, começa por ouvir o povo 
de Deus e seus pastores. Em se tratando do tema da escuta, é 
necessário começar pelo significado do próprio termo. O verbo escu-
tar, do latim auscultare, significa: dar ouvido, escutar e obedecer10. No 
hebraico escutar (shemá), significa “ouvir, escutar, atender, prestar 
atenção, aquiescer, obedecer”11. Já no texto grego da Septuaginta, a 
expressão escutar (akoue), significa ouvir, escutar, vir a saber12.

A escuta, por conseguinte, diz respeito à obediência dos ouvidos 
(ob-audire), a uma prontidão em acolher e colocar em prática o que se 

9. FRANCISCO, Papa. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario 
dell’Istituzione del sinodo dei Vescovi, p. 1140.
10. Cf. REzENDE; BIANCHET. Dicionário do latim essencial, p. 48.
11. Cf. SCHÖKEL, A.L. Dicionário Bíblico Hebraico-Português, p. 681.
12. Cf. BALz; SCHNEIDER. Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, p. 139-140.
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escuta13. No âmbito da revelação, em particular, obedecer se refere ao 
acolhimento livre e incondicional à Palavra de Deus. O termo grego 
usado no Novo Testamento para designar a obediência, hypakouein, 
traduzido literalmente, significa escutar ou ouvir atentamente14. Ele 
está ligado ao sentido de executar aquilo que se escutou. O lamento de 
Deus, pelos lábios do salmista, é expressão daquilo que significa a não 
escuta e a desobediência de Israel: “Meu povo não ouviu a minha voz, 
Israel não me obedeceu” (Sl 81,12). Portanto, escuta e obediência se 
entrelaçam profundamente, sobretudo no que diz respeito ao colocar 
em prática, ao executar aquilo que a Palavra de Deus ordena15. São 
Bento, fiel testemunha da tradição bíblica, sublinha enfaticamente a 
importância fundamental da escuta na vida cristã. No prólogo de sua 
Regra, assim ele exorta seus irmãos na fé:

Escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu 
coração; recebe de boa vontade e executa eficazmente o conse-
lho de um bom pai, para que voltes, pelo labor da obediência, 
àquele de quem te afastaste pela negligência da desobediência 
[…]. E, com os olhos abertos para a luz deífica, ouçamos, ouvi-
dos atentos, o que nos adverte a voz divina que clama todos os 
dias: “Hoje, se ouvirdes a sua voz, não permitais que endure-
çam os vossos corações” (Sl 94,8)16.

“Escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu co-
ração” é uma exortação do pai dos monges no que concerne ao exercí-
cio da obediência por meio da escuta. Através dela torna-se possível 
a prontidão de coração e corpo para se militar na obediência aos pre-
ceitos evangélicos. Profundamente conhecedor da natureza humana, 
Bento incita os monges a rogarem ao Senhor, a fim de que lhes conceda 
a força de sua graça e seu auxílio; só assim poderão colocar em prática 
os preceitos divinos17. Nesse sentido, o pensamento do pai do mona-
quismo está numa esteira de continuidade com a tradição bíblica de 
Israel e da Igreja apostólica.

Quem por primeiro escuta é o próprio Deus: “Eu escutei o cla-
mor do meu povo” “Se ele gritar a mim, escutarei o seu grito” (Ex 3,7; 

13. Cf. CATALAMESSA, R. Obediência, p. 15.
14. Cf. Idem, p. 16.
15. Cf. CATALAMESSA, R. O mistério da Palavra de Deus, p. 109.
16. BENTO, São. A Regra de São Bento, p. 17-18.
17. Cf. Idem, p. 19.
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22,22). O mistério mais profundo da fé do êxodo é que Deus escuta o 
grito do povo sofrido (Ex 2,23-25; 3,7-9; 14,10-31). Movido pela cer-
teza e confiança de ter sido escutado, Israel também é estimulado a 
lançar seu grito ao Senhor. E isso é de tal maneira determinante que 
somos levados a afirmar que o grito do povo oprimido está no centro 
do credo israelita: “Gritamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e o 
Senhor escutou a nossa voz” (Dt 26,7). A decisão de Moisés de gritar ao 
Senhor provoca no povo uma esperança. Afinal, foi o grito de um povo 
oprimido que deu origem ao projeto libertador do êxodo18. O Deus de 
Israel escuta o grito do pobre (Ex 22,26), porque é misericordioso. Ele 
se compadece sempre do sofrimento do necessitado19.

O Deus que escuta o grito do pobre suscita em seu povo a primeira 
e indispensável disposição para se poder caminhar na lei do Senhor: a 
escuta obediente. “Escuta, Israel!” é um imperativo de vida e o resu-
mo da fé judaica; objeto e núcleo da expressão da oração cotidiana de 
Israel20. “Escuta Israel! O Senhor nosso Deus é único” (Dt 6,4): é uma 
viva e eloquente expressão da “íntima relação entre Deus e Israel”21. 
Israel é carinhosamente interpelado a ouvir seu Senhor, o único capaz 
de lhe revelar seu amor, de libertá-lo e dar-lhe a vida. Disso brota a 
única exigência feita pelo Senhor a seu povo: amá-lo22.

A estrada da sinodalidade da Igreja, hoje, de certa forma, poderia 
ser comparada a um caminho a ser percorrido, a um êxodo, como aque-
le que outrora Israel percorrera. Hoje, como ontem, trata-se da mesma 
realidade: um caminho de libertação que se abre na história de um 
povo, sinal do amor incondicional de Deus. Tal caminho se descortina 
como proposta do Deus da história que não cessa de ouvir o grito de 
seus pobres. A Igreja, sinal vivo da presença de Deus no mundo, é cha-
mada a agir e falar a partir da escuta obediente da Palavra do Senhor 
e da escuta atenta e empática de um povo a caminho, em seu clamor 
por liberdade, vida e dignidade.

3. da escUta ao diálogo

A escuta conduz ao diálogo respeitoso e sincero, porque escutar 
é a ação de receber o outro sem prejulgamentos. Essa atitude exige 

18. Cf. GRENzER, M. O projeto do Êxodo, p. 90-91.
19. Cf. Idem, p. 176.
20. Cf. ALDAzáBAL, J. Vocabulário básico de liturgia, p. 132.
21. ARAUJO, G.L. História da festa judaica das Tendas, p. 58.
22. Cf. STORNIOLO, I. Como ler o livro do Deuteronômio, p. 58.
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daquele que escuta um adestramento profundo e permanente, a fim 
de se evitar interpretações equivocadas na prática do diálogo. O ato 
de escutar requer saber silenciar, esvaziar-se de si mesmo para se po-
der reconhecer o outro na sua singularidade. O ouvinte é chamado a 
fazer uma experiência de êxodo: sair de si mesmo para compreender o 
outro em sua totalidade. Trata-se de um ato complexo, uma vez que o 
mistério de cada pessoa bem como seus diversos níveis de experiência 
de vida são multifacetados. Somente através de um profundo respeito 
torna-se possível entrar e caminhar nas sendas de uma existência hu-
mana. A isso se acresce uma outra dificuldade, típica de nosso tempo: 
a dificuldade em se solidarizar e se comprometer com o outro, o que 
dificulta ainda mais uma escuta sensível e profunda. 

Para Cerqueira, a beleza da aproximação do eu com o outro, de 
compreensão desse sujeito que nos fala, que fala querendo ser escuta-
do, foi perdida, já não se enxerga beleza no silêncio. O individualismo 
impede uma interação profunda com o outro, em sua singularidade. 
Facilmente nos esquecemos de que a pessoa humana, em sua singula-
ridade, é também parte de um todo. Querer compreender apenas parte 
do outro é o mesmo que dizer que ele não é sujeito de seu contexto. A 
pessoa que se propõe a escutar o outro deve ser receptiva e estar dis-
posta a acolher cada pessoa como um mistério único. Isso enriquece 
qualquer relação interpessoal, propicia a aproximação entre os sujei-
tos, dinamiza e fecunda a escuta, gera confiança mútua entre quem 
fala e quem escuta23.

O corre-corre do homem moderno e sua tendência a fechar-se em 
si mesmo, cada dia mais imperativa, se constituem num dos maiores 
obstáculos para se cultivar uma saudável relação interpessoal e se 
criar espaços de diálogo e escuta. Inúmeras inovações tecnológicas ho-
diernas promovem incansavelmente um modelo de relação virtual que 
tende a distanciar o próximo e a aproximar os distantes. É a proposta 
de um novo modelo de se relacionar com o “outro virtual”. Ela, pro-
gressivamente, acaba por substituir os momentos de estar com o outro 
por momentos geradores de falta de contato; é o que se pode comprovar 
com a práxis das redes tecnológicas virtuais24.

Para o teólogo jesuíta Spadaro, o conceito de amizade segundo a 
concepção das redes sociais, sobretudo a partir do desenvolvimento da 

23. Cf. CERQUEIRA; SOUSA. Escuta sensível: o que é? Escuta sensível em diferentes contextos 
laborais. In: CERQUEIRA, T.C.S. (Con)Textos em escuta sensível, p. 19-20.
24. Cf. Idem, p. 20-21. 
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Web 2.0, nos mostra como as relações entre as pessoas se reduzem 
sempre mais a um sistema de troca de conteúdos segundo os interesses 
de quem os produz e consome. Disso resultam novas concepções dos 
conceitos de pessoa, de relações, de amizade etc. Nesse contexto onde 
emerge uma busca de “rede de amigos”, a própria questão da realidade 
da amizade se complexifica. Numa busca de se travar contatos – algo 
vital para o desenvolvimento do ser humano – as relações tornam-se 
enigmáticas: são autênticas ou apenas interesseiras? Inspiram profun-
didade ou se reduzem a mero exibicionismo ou voyeurismo25.

Segundo Spadaro, todas as plataformas de redes sociais são, em 
seu conjunto, tanto uma ajuda potencial como uma ameaça para as 
relações humanas. Ele afirma que seria muito triste se o desejo de sus-
tentar e desenvolver amizades on-line se desse às custas da disponibi-
lidade para as relações “cara a cara”, próprias da realidade cotidiana. 
É no cotidiano que acontecem os encontros com a família, os amigos, os 
vizinhos, os amigos de trabalho, os colegas de escola. Desse modo, se 
as redes de contatos sociais forem absolutizadas, correremos o risco de 
interromper a interação social real. Dessa forma, essas redes podem 
comprometer significativamente as relações humanas. Com efeito, as 
redes sociais exigem de cada pessoa um amadurecimento a fim de que 
seja possível uma integração salutar entre a vida cotidiana e as poten-
cialidades proporcionadas pelo ambiente “virtual”. Sem maturidade 
antropológica e afetiva não há comunicação real entre as pessoas; as 
redes se reduziriam em fuga para o vazio existencial. Spadaro conclui 
seu argumento dizendo que a internet não deve ser configurada como 
um substituto alienante da realidade, mas como um local capaz de in-
crementar a vida em todas as suas potencialidades, sobretudo no que 
se refere aos relacionamentos26.

Para Cerqueira, parece que a nova geração “perdeu a vontade de 
estar junto, de estar com o outro, de escutar o outro. Dessa forma, as 
relações humanas ficam fragilizadas, e, se já não há tempo para estar 
junto, muito menos haverá disposição para escutar”27. Sim, porque a 
escuta sincera e profunda exige maturidade, sensibilidade, senso de 
humanidade. Escutar é infinitamente mais do que ouvir alguém que 
fala; é adentrar num mundo único e sagrado. Escutar é estar diante de 

25. Cf. SPADARO, A. Web 2.0, p. 7-8.
26. Cf. Idem, p. 8.
27. CERQUEIRA; SOUSA. Escuta sensível: o que é? Escuta sensível em diferentes contextos 
laborais. In: CERQUEIRA, T.C.S. (Con)Textos em escuta sensível, p. 21.
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uma subjetividade humana a fim de descobrir movimentos e forças de 
vida presentes em alguém que é absolutamente único. É captar o “não 
dito” que foi compreendido, percebido, acolhido e amado. É isso o que 
significa a escuta na sua totalidade.

A escuta brota da empatia, razão pela qual ela deve, necessaria-
mente, reconhecer e aceitar o outro como é: com seus defeitos e suas 
qualidades; sua pobreza e sua riqueza; seus vácuos e suas plenitudes. 
A escuta não pode se reduzir a meras interpretações de fatos e cir-
cunstâncias; ao contrário, ela busca a compreensão do outro em sua 
totalidade e das situações que o movem. Entender o outro a partir 
de seu contexto de vida gera aceitação incondicional, compreensão e 
comunhão. A autêntica escuta exige humanização das relações. Com 
efeito, quem é sensível a uma escuta humanizante e humanizadora 
dificilmente vai descambar numa postura intransigente, insensível 
e intempestiva. Uma escuta dessa natureza facilita o espaço para as 
ações solidárias e proporciona uma sensação de acolhimento, e isso, 
pelo simples gesto de escutar28.

Sem dúvida alguma, escutar é uma tarefa difícil e desafiante. Tra-
ta-se, de fato, de compreender o outro com tudo o que o envolve. Como 
fazer isso com uma “objetividade prática”, a única capaz de nos livrar de 
interpretações pessoais subjetivistas? Cremos que somente no exercício 
da disciplina do silêncio, da reverência, do respeito, do acolhimento in-
condicional. Estamos persuadidos de que daí é que nasce uma autêntica 
interação dialógica. Ora, tudo o que até aqui estamos tentando mostrar 
a nível interpessoal reforça ainda mais a missão e a vocação sinodal da 
Igreja: ser “toda ouvido” ao Evangelho e ao Espírito do Senhor. 

Cremos ser tudo isso um eco vibrante daquilo que pulsa no co-
ração pastoral do Papa Francisco. Na exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, ele afirma que hoje, mais do que nunca, a Igreja precisa de 
homens e mulheres que saibam esperar, que se submetam à docilidade 
do Espírito Santo e que cultivem a arte da escuta humana e pastoral. 
Disso vai depender a custódia do rebanho de Cristo29.

Precisamos de nos exercitar na arte de escutar, que é mais 
do que ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é a ca-
pacidade de coração que torna possível a proximidade, sem 
a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Escutar 

28. Cf. Idem, p. 22-23.
29. Cf. FRANCISCO, Papa. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 171.
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ajuda-nos a individuar o gesto e a palavra oportunos que nos 
desinstalam da cômoda condição de espectadores. Só a partir 
desta escuta respeitosa e compassiva é que se pode encontrar 
os caminhos para um crescimento genuíno, despertar o desejo 
do ideal cristão, o anseio de corresponder plenamente ao amor 
de Deus e o anelo de desenvolver o melhor de quanto Deus 
semeou na nossa própria vida30.

O exercício de escutar o Senhor e sua Palavra, o outro e os sinais 
dos tempos gera a percepção daquilo que o Espírito Santo está reali-
zando na história. A “arte de escutar” é essencial para a Igreja. Diante 
dos novos desafios a serem enfrentados, ela, na humildade, se empe-
nha em consultar o povo de Deus, num sincero desejo de com ele dia-
logar. Ora, isso é precisamente o que se chama sinodalidade eclesial.

4. sinodalidade em Uma igreJa da escUta

Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta e ciente de que escutar 
é muito mais do que simplesmente ouvir. A autêntica escuta compor-
ta a reciprocidade num diálogo que se estabelece, onde cada um tem 
algo a ensinar e aprender. Por várias evidências, somos testemunhas 
de uma mentalidade sinodal que caracteriza a Igreja de nosso tempo. 
Prova disso é a preocupação de uma escuta consultiva, a começar pelo 
povo de Deus, os batizados. Todas as instâncias eclesiais desejam se 
colocar numa postura humilde, com o mesmo objetivo: escutar aquilo 
que o Espírito Santo diz hoje à Igreja (Ap 2,7)31.

O caminho sinodal começa por escutar o povo, como afirma o Va-
ticano II. Isso porque os batizados também participam do ministério 
profético de Cristo. Pelo testemunho vivo de fé, pelo exercício da ca-
ridade e pelo sacrifício de louvor oferecido a Deus, o povo de Deus é 
constituído como Corpo de Cristo. Os batizados receberam a unção do 
Espírito Santo. Desse modo, eles não podem enganar-se naquilo que 
professam em sua fé. Graças a essa profissão de fé, o povo de Deus, 
amparado e impulsionado pelo Espírito da verdade, sob a orientação 
do magistério eclesial, recebe a Palavra de Deus e se torna capaz de 
colocá-la em prática32.

30. Idem.
31. Cf. FRANCISCO, Papa. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario 
dell’Istituzione del sinodo dei Vescovi, p. 1140.
32. Cf. CONCILIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium, 12.
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Os batizados, por sua consagração a Cristo e pela unção do Espí-
rito Santo, participam da função profética de Cristo e são chamados a 
fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho em suas vidas33. O con-
cílio Vaticano II não titubeia em afirmar que os leigos são chamados, 
através de suas vidas e do próprio testemunho, à missão evangelizado-
ra. A eles, em particular, compete a tarefa de dilatar e incrementar o 
reino de Deus no mundo34. Segundo o parecer do Papa Francisco, é de 
fundamental importância a participação de todos os cristãos na missão 
evangelizadora da Igreja35.

O caminho de um sínodo, segundo o atual pontífice, necessaria-
mente passa pela escuta de nossos pastores. Nesse sentido, os bispos 
agem como autênticos guardiães, intérpretes e testemunhas da fé 
da Igreja, fortemente ecoada pelo sensus fidei. Nesse sentido, o Papa 
Francisco, em seu discurso na vigília de oração em preparação para o 
Sínodo sobre a família, no dia 04 de outubro de 2014, invocou o Espí-
rito Santo como aquele que concede à Igreja o dom da escuta: “Escuta 
de Deus até ouvir com ele o grito do povo; escuta do povo, até respirar 
nele a vontade de Deus que nos chama”36.

No discurso por ocasião do encerramento do sínodo da família, o 
sumo pontífice deixou claro que o processo do caminho sinodal passa 
pela escuta do bispo de Roma, chamado a se pronunciar como pastor de 
todos os cristãos na qualidade de suprema testemunha da fides totius 
ecclesiae; como aquele que garante a obediência da Igreja à vontade de 
Deus, ao Evangelho de Cristo e à tradição da Igreja37. Por esta estrada 
da sinodalidade é que se pode falar da comunhão eclesial e da Igreja 
como sacramento de unidade em favor de todos os povos.

5. sinodalidade como caminho de comUnhão

Convém aqui destacar, primeiramente, o ministério do papa como 
ponto sinal de unidade de uma Igreja sinodal. Os bispos agem sem-
pre cum Petro et sub Petro, como garantia desta unidade. O papa é o 
perpétuo e visível fundamento da unidade dos bispos e da multidão 
dos fiéis. Daí o conceito de “ierarchica communio”, conforme destaca 

33. Cf. Idem, 35.
34. Cf. Idem.
35. Cf. FRANCISCO, Papa. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario 
dell’Istituzione del sinodo dei Vescovi, p. 1141.
36. Idem.
37. Cf. Idem.
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o concílio Vaticano II38: os bispos estão unidos ao bispo de Roma pelo 
vínculo da comunhão episcopal (cum Petro) e, ao mesmo tempo, estão 
hierarquicamente sujeitos a ele como cabeça do Colégio (sub Petro). O 
primeiro exercício da sinodalidade realiza-se nas igrejas particulares, 
onde presbíteros e leigos são chamados a colaborar com o bispo para o 
bem de toda a comunidade eclesial39.

No exercício da comunhão, a sinodalidade, como dimensão cons-
titutiva da Igreja no ministério hierárquico, é um caminhar juntos do 
rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro com o Cristo Se-
nhor. Neste sentido, ninguém pode ser posto em destaque ou acima dos 
outros. Pelo contrário, segundo o Evangelho, é necessário que todos se 
coloquem a serviço de todos enquanto peregrinam. Isso fica fortemente 
enfatizado pelo testemunho do próprio Jesus por ocasião da ceia derra-
deira, quando, inclinando-se, começa a lavar os pés de seus discípulos.

Na expressão do Papa Francisco, numa Igreja de “pirâmide in-
vertida”, o vértice deve estar abaixo da base. Isso significa que, quem 
exerce a autoridade, deve se colocar como servidor, sempre disponível 
e a serviço de todos. No serviço ao povo de Deus o bispo se prontifica a 
ser o vigário de Cristo. Como tal, ele não deve cessar de ajoelhar-se a 
fim de prolongar o gesto do lava-pés iniciado pelo Senhor. O próprio su-
cessor de Pedro tem a consciência de ser o “servo dos servos de Deus”, 
expressão tão cara ao papa Gregório Magno. Segundo o Evangelho, a 
única autoridade é aquela do serviço; o único poder é aquele da cruz de 
Cristo. Entre os seguidores de Cristo, quem quiser ser o maior deve ser 
o servo de todos, e quem quiser ser o primeiro deve se tornar o servidor 
de todos (Mt 20,25-27). Nisso reside o coração do ministério da Igreja 
como serviço hierárquico40.

A sinodalidade, como caminho da comunhão eclesial, foi uma pro-
posta fortemente enfatizada pelo concílio Vaticano II. Nesses anos do 
pontificado do Papa Francisco ela tem adquirido um especial destaque. 
Isso pode ser constatado, antes de mais nada, no próprio testemunho 
do papa. Convém assinalar que não se pode compreender devidamente 
o caminho da sinodalidade sem ter como pressuposto o sentido eclesio-
lógico da colegialidade episcopal. A colegialidade da Igreja é exercida 
pelos bispos unidos ao papa. Neste sentido, ela é episcopal porque se 
refere diretamente ao colégio episcopal. Devemos ainda acrescentar 

38. Cf. Idem.
39. Cf. Idem.
40. Cf. Idem, p. 1141-1142.
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que os concílios ecumênicos – máxima expressão da colegialidade epis-
copal –, o sínodo dos bispos e as conferências episcopais são instru-
mentos valiosos para o exercício da colegialidade na vida da Igreja. É 
oportuno recordar que a sinodalidade vai para além da colegialidade 
episcopal e não se reduz ao sínodo dos bispos. Ela perpassa todos os 
níveis de ministérios eclesiais: nas Igrejas particulares, nas províncias 
eclesiásticas, nas conferências episcopais e na Igreja universal41.

Nas igrejas particulares, presbíteros e leigos são chamados a co-
laborar com o bispo para o bem da comunidade eclesial. Eis a razão 
dos organismos de comunhão da igreja particular: conselho presbite-
ral, colégio de consultores, cabido dos cônegos, conselho pastoral. A 
Igreja sinodal, segundo o Papa Francisco, ganha forma e consistência 
na medida em que os organismos da igreja particular permanecerem 
estreitamente vinculados à realidade cotidiana do povo de Deus, com 
tudo o que isso significa. As instâncias acima mencionadas devem se 
constituir, sempre mais, como instrumentos que deem primazia à es-
cuta fraterna e à partilha de vida42.

Nas províncias e conferências episcopais, as reflexões referentes à 
Igreja e à sua missão no mundo de hoje pedem para serem partilhadas 
e aprofundadas por organismos e instâncias que estão a serviço da co-
legialidade episcopal. Isso contribui para que o próprio espírito de cole-
gialidade episcopal se enriqueça e aprofunde seus laços. De acordo com 
o pensamento do Papa Francisco, esses meios de construção de laços 
fraternos e eclesiais são trilhas privilegiadas para se construir o cami-
nho de uma Igreja verdadeiramente sinodal. Francisco tem promovido, 
de todas as formas, a liberdade e a criatividade dos bispos locais em 
sua missão pastoral. Com isso, o Papa autentica e valoriza a responsa-
bilidade dos episcopados locais no que diz respeito ao discernimento de 
questões e necessidades que emergem dos territórios locais.

No âmbito da Igreja universal, o sínodo dos bispos, contando com 
representantes de todo o episcopado católico, é uma eloquente ex-
pressão da colegialidade episcopal e daquilo que significa uma Igreja 
sinodal. Ele é a manifestação de uma colegialidade afetiva chamada 
a tornar-se efetiva em circunstâncias que envolvem preocupações e 
necessidades que dizem respeito a uma realidade particular. Igrejas 

41. Cf. ROCHA, S. da. Sinodalidade. In: QUARTO CONGRESSO MISSIONáRIO DA MISSãO 
PERMANENTE, p. 55-56.
42. Cf. FRANCISCO, Papa. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario 
dell’Istituzione del sinodo dei Vescovi, p. 1142-1143.
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particulares e Igreja universal numa dinâmica da comunhão: eis o 
que significa uma Igreja sinodal. Nessa dinâmica, o Papa Francisco 
destaca a importância do primado petrino como centro promotor de 
vida. No exercício desse primado, ele mesmo não cessa de mostrar, 
por gestos e palavras, que não quer estar sozinho ou acima da Igreja; 
pelo contrário, ele se vê como um membro da Igreja na qualidade de 
batizado entre os batizados; no colégio episcopal, como bispo entre os 
bispos. Ao mesmo tempo, ele tem a lucidez de ser o sucessor de Pedro 
e, como tal, é chamado a exercer a missão de guiar a Igreja de Roma, 
que preside, no amor, a todas as igrejas. A Igreja sinodal descobre 
sempre de novo o que significa percorrer a estrada da comunhão; mas, 
para tal, ela mesma se sente necessitada, à luz do Evangelho, de per-
correr a via da conversão. Segundo o Papa Francisco, uma Igreja de 
comunhão é também uma Igreja de conversão. Ele afirma: 

Devo pensar também numa conversão do papado. Compe-
te-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões 
tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais 
fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às ne-
cessidades atuais da evangelização43.

Seguindo o apelo de São João Paulo II44, nosso atual pontífice tem 
mostrado, com o testemunho da própria vida, que o exercício do pri-
mado deve ser exercido à luz da misericórdia e da caridade pastoral, 
a exemplo do bom pastor. Ele mesmo tem assinalado que o papado e 
as estruturas centrais da Igreja universal precisam ouvir sempre de 
novo o apelo que vem do Evangelho: a urgente necessidade de uma 
conversão pessoal e pastoral. A centralização excessiva, fato reconhe-
cidamente presente ao longo da história da Igreja, se coloca como um 
obstáculo à experiência de comunhão e à dinâmica missionária da 
Igreja45. “A comunhão plena e visível de todas as comunidades, nas 
quais, em virtude da fidelidade de Deus, habita o seu Espírito, é o de-
sejo ardente de Cristo”46.

A sinodalidade é destinada a animar a vida e a missão evangeli-
zadora da Igreja em nosso tempo. Neste sentido, a renovação sinodal 

43. Idem, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 32.
44. O Papa João Paulo II, no Moto Proprio Apostolos suos pediu que o ajudassem a encontrar “uma 
forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial de sua missão, 
se abra a uma situação nova”. Cf. JOãO PAULO II. Moto Proprio Apostolos suos, p. 641-658.
45. FRANCISCO, Papa. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 32.
46. Idem, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell’Istituzione 
del sinodo dei Vescovi, p. 1144.
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passa, sem dúvida alguma, pela revitalização das estruturas sino-
dais. Sendo, de fato, cada vez mais vivas e autênticas, essas estrutu-
ras ajudarão a despertar na Igreja de nosso tempo respostas livres 
e gratuitas ao chamado de Deus. E o povo de Deus perceberá com 
maior evidência que o que está em jogo é a promoção da vida e da dig-
nidade de homens e mulheres que caminham na história em direção 
ao cumprimento do Reino47.

A experiência sinodal se apresenta também como fonte de renova-
ção para a Igreja. Uma mentalidade eclesial plasmada pela consciên-
cia sinodal se dispõe a acolher com alegria e a promover a vocação pro-
fética e sacerdotal dos batizados. Neles desperta e se consolida, então, 
o chamado de serem discípulos missionários numa Igreja a caminho. 
Sabemos que isso somente será possível por meio de uma contínua 
conversão pessoal e pastoral. Depois disso caberá ao Espírito Santo 
tornar possível o testemunho do Evangelho. A ele ainda cabe revelar a 
riqueza e a beleza da diversidade dos dons e carismas com que adorna 
a Igreja de Cristo. À luz do mesmo Espírito descobriremos a inutili-
dade e o desserviço das competições entre os membros de um mesmo 
corpo. Estaremos, então, convencidos de que, de fato, o que conta é a 
colaboração. Ficará superada, desse modo, uma tendência que ainda 
se impõe aqui e ali: “clericalizar” leigos e “secularizar” os clérigos – a 
velha tentação de clericalismo, cujo intuito é manter os batizados à 
margem das decisões eclesiais48.

Para tanto será necessária a mudança e a superação de alguns 
paradigmas presentes na mentalidade eclesial, tais como, “a concen-
tração da responsabilidade da missão no ministério dos pastores; a 
insuficiente apreciação da vida consagrada e dos dons carismáticos; 
a escassa valorização da contribuição específica e qualificada, no seu 
âmbito de competência, dos fiéis leigos e entre estes das mulheres”49.

Numa perspectiva de comunhão, em vista da uma Igreja sinodal, 
gostaríamos de registrar algumas orientações fundamentais que pode-
riam iluminar a ação pastoral em nossos dias: o incentivo à participa-
ção e à co-responsabilidade dos batizados na vida e na missão da Igreja; 
a integração colegiada vivenciada pelos pastores e compartilhada por 
todo o povo de Deus, como expressão de comunhão; o ministério petrino 

47. COMISSãO TEOLOGICA INTERNACIONAL. A sinodalidade na vida e na missão da Igreja, 
n. 103.
48. Idem, n. 104.
49. Idem, n. 105.
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exercido em comunhão com todas as igrejas particulares; a abertura da 
Igreja a uma unidade que respeite a diversidade; a diaconia social e o 
diálogo com os homens e as mulheres das diversas confissões religiosas. 
E tudo isso em vista de se realizar a utópica e sempre desejada cultura 
do encontro como fruto da escuta e do diálogo50.

conclUsão

A sinodalidade da Igreja, enquanto caminho de escuta e de comu-
nhão, é uma tarefa urgente e necessária para a vida e a missão da 
Igreja de hoje. Somos chamados a caminhar juntos para poder sentir 
o pulsar da Igreja em sua qualidade de comunidade de peregrinos. Es-
cutar o Senhor e se escutar com atenção, totalidade, docilidade e afeto. 
É essa uma condição indispensável para que nos adestremos à escuta 
do outro: caminheiro de estrada com quem podemos partilhar alegrias 
e esperanças, sofrimentos e angústias, incertezas e projetos. 

Nesse peregrinar “sinodal” torna-se necessária a virtude de uma 
paciência que sabe lidar com as inseguranças e as delongas. Da mesma 
forma, é imprescindível que se tenha ouvidos desbloqueados, condição 
indispensável para se escutar o outro a partir de sua própria história 
de vida. Nesse peregrinar são muitos os fatores que contribuirão para 
que desistamos do caminho. Afinal de contas, justamente por ser au-
têntica e promissora, essa opção de caminhar é também vulnerável e 
incerta, como é próprio do verdadeiro amor. Mas, uma coisa é certa: o 
Senhor caminha com seu povo e sempre aparecerá um anjo para dizer: 
“Levanta-te, tens um longo caminho a percorrer” (1Rs 19,7). 

A escuta da Palavra de Deus e o mistério da eucaristia serão sem-
pre o alimento dos que se colocam a caminho numa Igreja sinodal. O 
imperativo “levanta-te”, será sempre a motivação de uma Igreja do 
encontro, da escuta, do diálogo e da comunhão. Ela mesma se percebe 
a caminho e necessitada de conversão em suas estruturas pastorais e 
evangelizadoras. 

Segundo o Papa Francisco, a parresia no Espírito, indispensável 
ao povo de Deus a caminho, é fonte geradora de confiança, franqueza e 
coragem. Ela confere aos batizados a audácia de entrar na amplitude 
do horizonte de Deus a fim de que possam anunciar aos homens e às 
mulheres do nosso tempo que, no mundo, já existe um “sacramento 
de unidade”, e, que, por isso mesmo, a comunhão e o caminhar juntos 

50. Idem, n. 106.
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são possíveis. Na história, isso será um farol a iluminar e a guiar uma 
humanidade à deriva e desorientada51.
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