Carta que pode ser usada como modelo para o clero no mundo todo

(Incentivamos que o maior número possível de pessoas e grupos enviam uma carta, tal como o exemplo que
damos abaixo, a seus bispos, párocos e padres solicitando que lhes deem uma resposta.)
Prezado (cargo e nome do destinatário: bispo, pároco, padre etc.)

XX de agosto de 2021

O Papa Francisco convocou todo o Povo de Deus a participar conjuntamente na caminhada, no discernimento,
direção e evangelização para que seja frutífero o Sínodo sobre a Sinodalidade que começará em breve no nível local.

A igreja primitiva era uma comunidade de iguais, regida pelo “novo mandamento” de Cristo de que nos
amássemos uns aos outros. A comunidade se reunia em ‘igrejas domésticas’ lideradas tanto por homens
quanto por mulheres para celebrar a Eucaristia e manter viva a fé. O atual modelo patriarcal e hierárquico da
Igreja, cujo formato é a monarquia, não é a perspectiva que Cristo propunha, afinal somos todos um/a só
em Cristo (Gal.3:28).
Nós, fiéis cristãs e cristãos, somos a Igreja e queremos corresponder ao desejo do Papa Francisco de que haja
maior participação do Povo de Deus neste processo sinodal.
Sentimo-nos encorajados pelos comentários do Papa Francisco aos bispos italianos (em 24 de maio) de que
o Sínodo deva ter um foco “de baixo para cima” devendo o processo se iniciar nas pequenas paróquias e
comunidades locais. Ele pediu paciência para permitir que todos falem livremente, abrindo espaço para “a
sabedoria do Povo de Deus.”
Para que o Espírito seja ouvido, cristãs leigas e leigos do Povo de Deus devem ser bem representados nos
sínodos. Neste context, sentimos que é essencial incluir os seguintes temas tanto nos questionários que estão
sendo enviados quanto nas discussões em todos estes três níveis sinodais:
• Igreja tornar-se uma comunidade mais acolhedora, misericordiosa, amorosa e inclusiva
• O papel das mulheres no ministério da Igreja
• Um caminho que traga de volta aos Sacramentos as pessoas divorciadas e em segunda união
• O lugar da comunidade LGBTQ na Igreja
• Que o celibato seja opcional para os padres
• As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) como parte da estrutura oficial da Igreja
• Cristãs leigas e leigos capacitados para ministrar em paróquias e nas CEBs onde se prevê que não
haverá padre disponível
• Transparência & prestação de contas quanto ao abuso sexual por membros do clero, crimes
financeiros e o uso do poder na Igreja.
Confiamos que sínodo diocesano será realizado na nossa comunidade. Além disso, esperamos V. Exª
apoiará quaisquer iniciativas de escuta promovida por leigos que possamos organizar, de modo que a
participação de leigas e leigos será caracterizada por uma razoável diversidade de opiniões.
Conte com nossas orações bem como com nossa cooperação e compromisso quanto ao apoio aos sínodos
diocesanos. Agradeceríamos que nos respondesse para que possamos pensar em iniciativas conjuntas em
relação a este importante assunto.
Atenciosamente,

