
Sessão

Identidades,
comportamentos
e modos de vida

António Guerreiro
Maria Benedicta Monteiro
José Machado Pais

entrada livre

15 de janeiro das 19h00 às 21h00 
Fórum Lisboa, Av. de Roma n.º 14L
(antigo cinema Roma).

https://escutaracidade.wordpress.com • sinevoc@gmail.com

Um contributo para o sínodo
da Diocese de Lisboa



Escutar a Cidade é um convite a que os católicos da 
diocese de Lisboa se deixem interrogar por pessoas que, 
vivendo no mesmo tecido social, mas não partilhando a 
condição de pertença eclesial, enunciem uma re�exão 
pertinente sobre aspetos decisivos da sociedade, da 
economia, da cultura e dos modos de vida que marcam o 
território da diocese. Escutar a Cidade propõe que desta 
vez seja a sociedade a tomar a palavra para exprimir as suas 
inquietações e a sugerir o que espera das comunidades 
crentes que habitam a diocese. Escutar a Cidade é uma 
iniciativa pública de comunidades, movimentos, 
organizações e grupos católicos envolvidos no Sínodo da 
Diocese de Lisboa, aberta à participação de todos.

Acção Católica Rural * Associação dos Farmacêuticos Católicos 
*Associação Fraternitas * Centro de Reflexão Cristã * Comunidade 
Emanuel * Comunidade de Santo Egídio Portugal * Comunidade Shalom 
* Comunidades de Vida Cristã – CVX sul * Comunidade Vida e Paz * 
Comissão Nacional Justiça e Paz * Família Missionária Verbum Dei de 
Lisboa * Fraternidade Missionárias Verbum Dei - missionárias- de Lisboa 
* Fundação João XXIII - Casa do Oeste * Graal * Instituição Teresiana * 
Ir. Lúcia Soares – Provincial das Irmãs Doroteias * Jovens sem Fronteiras 
* Leigos para o Desenvolvimento * Maria da Conceição Araújo Maia  – 
Movimento Famílias Novas (Focolares) * Metanoia – Movimento Católico 
de Profissionais * Missionários Espiritanos * Movimento Católico de 
Estudantes * Movimento de Encontros de Jovens Shalom * Nós Somos 
Igreja * Paróquia de Santo António de Campolide * Paróquias da unidade 
interparoquial de Óbidos * Pax Christi Portugal


