
ESCUTAR AS VOZES DA CIDADE 

Um contributo para o sínodo da Diocese de Lisboa 

Ao convocar o sínodo diocesano, o Patriarca de Lisboa fixou-lhe como roteiro a Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium e como objetivo caminhar para a nova etapa 

evangelizadora a que o Papa Francisco convida toda a Igreja. O Sínodo é um processo que 

se vai estender por dois anos até ao final de 2016 e serão múltiplas as formas de nele 

participar. Nesta fase inicial em que a dio ese se de uça so e A T a sfo ação 
Missio á ia da Ig eja  pa e eu-nos que um dos contributos que poderíamos oferecer ao 

percurso sinodal seria escutar algumas vozes fora dos muros da comunidade cristã (se é 

ue esta te  pa edes…), pessoas ue os tragam notícia dessas periferias em direção às 

quais somos desafiados a sair. 

Pretendemos criar vários momentos de escuta em que a voz não será a dos movimentos, 

instituições, serviços ou comunidades católicos, mas a de pessoas que, não partilhando da 

nossa fé, aceitem vir falar-nos sobre o que esperam da comunidade católica que habita 

este território e é parte da sua população, quais no seu entender as interrogações 

prioritárias que devemos eleger, quais as questões e opções que não poderemos iludir, 

uais as espostas e o p o issos ue de ós espe a …       

O formato que temos pensado é o de encontros de ritmo mensal a iniciar em Novembro, 

cada um com t ês o u i ações so e te áti as a ue apelidá os esas . Co o se 
trata de escutar, não antecipamos a existência de debate; comprometemo-nos, isso sim, 

a publicar uma síntese final. Poderemos acertar os temas de cada uma das mesas, mas há 

uns quantos que naturalmente se nos impõem: a questão social; a cidade, a intervenção 

política, urbanismo e modos de vida; ultu a, ultu as e espi itualidade… 

É nossa convicção que a qualidade e o impacte desta atenção e escuta dependem em 

muito de quantos nos juntarmos para lhes dar densidade e sentido. Só tornando estes 

encontros um acontecimento na nossa cidade, poderemos vislumbrar como deixar-nos 

envolver pelo Acontecimento. 

Por isso mesmo, e antes de avançarmos mais, desejamos enriquecer este projeto com as 

vossas sugestões, propostas e pontos de vista. Assim, aqui vai, antes do mais, um convite 

para nos encontrarmos dia 11 de outubro, das 15h30 às 18h00, na Fundação Cidade de 

Lisboa (Campo Grande, 380, junto à Universidade Lusófona).  

 

Contamos contigo. 

Alfredo Teixeira, António Ludovino, António Marujo, Helena Valentim, Henrique Joaquim, 

Jorge Wemans, Maria da Conceição Moita e Paulo Pires do Vale 


