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• COVID 19 ALTEROU NOSSAS ROTINAS

• o nosso modo de vida, 

• ECONOMIA

• SISTEMA DE SAÚDE

• VIDA SOCIAL

• A VIDA FAMILIAR

• O TRABALHO

• A EDUCAÇÃO

• A VIVÊNCIA DA FÉ

• A TRANSMISSÃO DA FÉ



Albert Camus. A peste

Os flagelos, na verdade, são uma coisa
comum, mas é difícil acreditar neles
quando se abatem sobre nós. Houve
no mundo tantas pestes quanto
guerras. E contudo, as pestes, como as
guerras, encontram sempre as
pessoas igualmente desprevenidas.



A pandemia desvelou 
uma enfermidade que 
no fundo é expressão 
dos nossos estilos de 
vida

E para a fé traz  
algumas interpelações 



1. A questão de Deus

2. A condição humana

3. O lugar da comunidade 
cristã no atual contexto



1. ONDE ESTÁ DEUS? 

Discursos e falas em nome de Deus: 

✓ como o vendaval, o terremoto e o fogo vistos por Elias no 
Horeb (1Rs 19,12), associavam a pandemia ao castigo divino

✓ como as falas dos amigos de Jó, tentavam consolar e animar 
tantos que haviam tudo perdido (Jó 38– 41). 

Deus “passa” na brisa suave e “fala” depois de toda palavra que 
busca justificá-lo. 

SILÊNCIO, QUESTÁO DA DOR,  A FÉ

“Por que estamos feridos de um mal que não tem cura? 

Será que Deus se esqueceu de nós?  (Daniel 3, 26ss) 



2. Deus solidário à 
condição humana

• solidário a todo humano 
mortal que grita, como 
ele na cruz: 

“Meu Deus, Meus, por 
que me abandonaste?”

Morte, finitude, luto

ESCATOLOGIA



Relatório da UNICEF 
em 24 de janeiro 2022

• 1 em cada 10 alunos não pretende 
voltar à escola no Brasil

• 70% das crianças são incapazes de 
ler e entender textos 

• Antes da pandemia o dado era de 
53%

• Dificuldades com a matemática 
aumentou com a falta de aula e 
acompanhamento personalizado



3. Uma comunidade que seja casa

• Hospitalidade

• Amparo

• Pertença

• Comunhão

• Irmãos e não sócios

• Ser mais que fazer

• Liturgia e ética

• Culto e misericórdia



é dever da Igreja 
investigar a todo o 

momento os sinais dos 
tempos, e interpretá-los 

à luz do Evangelho.
(GS, n. 4)  



Escutar os 
sinais 

• Em um tempo marcado pela
pandemia dos conflitos,
distanciamentos e polarizações, é
preciso reaprender a amar, a
perdoar, a cuidar, a curar, a
dialogar e a servir a todos.

• É PRECISO CAMINHAR JUNTOS

• SER SINODAL



“Hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a capacidade
de discernimento, porque a vida atual oferece enormes possibilidades
de ação e distração, sendo-nos apresentadas pelo mundo como se fossem
todas válidas e boas” (167).



DISCERNIR

•Vivemos luzes e sombras

• com seus desafios individuais e
comunitários.

• com sua beleza e fulgor, mas
também com as suas
contradições e obscuridades.

•Temos ricas manifestações de
solidariedade e
da generosidade, mas
também de polarizações,
apatia e ferocidade, descaso
com os mais sofredores,



Sínodo

Sínodo 

Preposição σύν + 
substantivo ὁδός 

Indica caminho tomado 
junto



SINODALIDADE

“dimensão constitutiva da Igreja. [...] João 
Crisóstomo, 

‘Igreja e Sínodo são sinônimos’, 

Igreja nada mais é do que este ‘caminhar 
juntos’ do Rebanho de Deus pelas sendas 
da história ao encontro de Cristo Senhor” 



PARTICIPAÇÃO SINODAL

• dinamismo de corresponsabilidade - dos carismas que o
Espírito concede a cada um, em conformidade com a
respectiva vocação e papel.

• disponibilidade para a escuta recíproca.

• valorizar a contribuição dos fiéis leigos,

• incluindo os jovens e as mulheres, a da vida consagrada
feminina e masculina e a dos grupos, associações e
movimentos.



ANTIQUUM 
MINISTERIUM 
DESTACA

Uma eclesiologia de Povo de Deus em comunhão

Todo batizado participa do sacerdócio comum dos fiéis

Destaque para o papel do laicato no anúncio e 
transmissão da fé

Para ser catequista precisa estar  consciente dessa 
eclesiologia que implica – sem clericalismo

TER SENSO DE PERTENÇA NA IGREJA PAROQUIAL E 
DIOCESANA

COMUNHÃO AFETIVA E EFETIVA COM O PAPA, BISPO E A 
COMUNIDADE DE FÉ





Muito obrigado

www.domleomar.com.br


