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PÉS AO CAMINHO… JUNTOS PELO NATAL!

UMA IDEIA:
NATAL EM MODO SINODAL
O Natal chega depressa. Há pressa no ar, assim se canta no Hino da próxima
Jornada Mundial da Juventude. E é preciso levantar-se e pôr os pés ao caminho: porque este é um caminho breve e o tempo passa depressa. Importa,
por isso, percorrer, preparar, desbravar este caminho novo e vivo, com a
pressa de Maria, na Sua visita à prima Isabel na Judeia, ou com a pressa dos
Pastores, em direção ao Presépio de Belém, ou com a pressa dos jovens, em
direção a Lisboa 2023.
Mas sobretudo somos chamados a percorrer juntos este caminho novo. Juntos, em dois âmbitos fundamentais: o da família (estamos a viver o Ano Família
Amoris laetitia) e o da comunidade cristã (estamos no início do caminho sinodal).

Juntos, em família, significa desenvolver uma cultura intergeracional,
onde a força dos mais novos nos faz andar mais depressa e a sabedoria
dos mais velhos nos ajuda a ir mais longe.
Juntos, em comunidade, significa edificar uma Igreja, uma paróquia, uma comunidade cristã, com cristãos ativos, participativos, onde todos tenham voz
e vez, escuta e palavra, opinião e participação, corresponsabilidade na decisão e na missão.
Se cruzarmos estes dois acontecimentos (Sínodo 2023 e Ano Família Amoris laetitia) e se os vivermos em sintonia com o nosso Plano Diocesano de Pastoral
2021-2022, inspirado biblicamente na pressa da cena da Visitação de Maria,
poderemos então desenvolver toda uma dinâmica pastoral para uma Família
em modo Natal e para um Natal em modo sinodal, sob este lema: “Pés ao caminho, juntos pelo Natal”.
Juntos pelo Natal não significa aqui e apenas “juntos no Natal” (à volta da Ceia
familiar) ou juntos por ocasião do Natal (por referência aos encontros de família) mas significa sobretudo, que nos unimos, todos juntos, para lutar, salvar e salvaguardar o espírito humano, familiar e cristão do Natal.
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Estamos juntos por esta causa: fazer com que a proximidade e a familiaridade
de Deus-Connosco, no Natal, se traduza na capacidade de caminharmos juntos com Ele, como Povo peregrino, como família sempre a caminho.
Ora, nesta fase tão laboriosa do processo sinodal, não nos pareceu oportuno
multiplicar iniciativas e gastar energias, que nos desviem ou dispersem deste
grande acontecimento. Por isso, esta dinâmica pastoral não é mais do que
um exercício simples e prático de sinodalidade. Os frutos desta caminhada
serão pequenas sementes para o cabaz do Sínodo, que está a dar os seus
primeiros passos.
Pensamos, de facto, numa caminhada sinodal, que desenvolva um verdadeiro estilo e espírito sinodais, nas famílias e nas comunidades cristãs, motivando para atitudes muito concretas: caminhar juntos, escutar, envolver, incluir, tomar a palavra, sair, mudar, discernir, agir, participar…

UMA IMAGEM:
UM PAR DE SAPATOS
PARA CAMINHARMOS JUNTOS
SAPATOS DE MARCA OU A MARCA DOS SAPATOS
Uma das imagens de marca do pontificado do Papa Francisco é o tipo de
sapatos que usa: sapatos pretos, de cadarço, com as dobras, os riscos, as
deformações, as poeiras do caminho. Estes sapatos são feitos pelo mesmo
sapateiro argentino há mais de 40 anos. Esta é uma imagem que traduz uma
mensagem, muitas vezes, por ele repetida, sobretudo em discursos aos jovens: é preciso sair do sofá, calçar umas sapatilhas, sair ao encontro dos outros.
Na Sua Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações 2021, o Papa Francisco traduziu a necessidade de proximidade, a importância de ir aos lugares,
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de ver com os próprios olhos, de conhecer e tocar a realidade mais de perto
com as próprias mãos, com esta bonita expressão: gastar a sola dos sapatos.
A respeito de uma visita que fez à Guiné, o nosso Bispo do Porto contava
esta história: “estava com um grupo de noventa e tal crianças e notei que alguém
tocava de leve nos meus sapatos. Era um menino que certamente nunca tinha
visto uns sapatos e os meus até estavam bem sujos com aquele pó tipicamente
guineense e não eram, nem de longe nem de perto, os melhores sapatos que eu
tenho. Aquilo impressionou-me porque eu fiz festas na cabeça daquela criança
para brincar com ela, mas a grande atração não era a minha brincadeira, a grande
atração eram os meus sapatos”. Também aqui os sapatos não eram de marca,
mas deixaram, nela e na criança, a sua marca.

UMA PRENDA DE NATAL NO SAPATINHO
O Natal tem muitos símbolos e um deles é o sapatinho, onde o Menino Jesus
deixa a sua prendinha, na noite de Natal. De alguma maneira, os sapatos podem ser também o lugar onde colocamos os nossos sonhos fora da caixa. E
este ano, eles podem ser o cofre aberto dos nossos sonhos, das nossas esperanças, dos nossos desejos, para uma família à imagem do Natal, para uma
Igreja de estilo mais sinodal.
Uma ideia importante é que não podemos meter os dois pés no mesmo sapato
e ninguém consegue caminhar só com um dos sapatos. O par de sapatos
também nos sugere que devemos caminhar juntos: em família, em Igreja, no
mundo. Diz-nos o Papa Francisco: “Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente (…); precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante
sonhar juntos! (…) Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não
existe; é juntos que se constroem os sonhos»” (FT 8). No âmbito eclesial, sublinha-se uma Igreja sinodal, que é o Povo de Deus, onde todos caminham juntos: leigos, religiosos, ministros ordenados, como “Povo peregrino”, “povo a
caminho”…
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UM BILHETE POSTAL DA FAMÍLIA NATAL E UMA CARTA SINODAL
AO PAPA-NATAL
Podemos, domingo a domingo, solenidade a solenidade, festa a festa, lá em
casa, num par de sapatos, colocar as nossas respostas às perguntas que perfazem a nossa mensagem do bilhete-postal da Família Natal. E, à entrada da
Igreja Paroquial (ou doutro espaço), coloquemos, domingo a domingo, solenidade a solenidade, festa a festa, as respostas às perguntas, que constituirão
a mensagem da nossa Carta sinodal ao Papa-Natal.
O bilhete-postal da Família Natal, em casa destina-se a sonhar a alegria do
amor, para uma família à imagem da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José.
A Carta ao Papa-Natal é uma forma de responder e corresponder aos desafios do Papa Francisco, para uma Igreja sinodal.
As perguntas para o bilhete postal da Família Natal e para a Carta ao PapaNatal (cf. 3.2) podem ser adaptadas, no seu conteúdo ou tipo de linguagem,
de acordo com os destinatários.
Sugere-se que cada família, no final da caminhada, leia, partilhe, reflita, as
mensagens do Bilhete postal da Família-Natal, procurando discernir juntos o
que é preciso cada um dispor-se a mudar, a realizar, a participar, para fazer
crescer a alegria do amor em família… Poderão afixar-se em casa, num painel,
o conjunto das respostas.
Também se sugere que a comunidade cristã promova a divulgação das respostas, em mural ou as retome para um encontro, debate, reflexão, partilha
etc (cf. 3.3.).

UMA PRÁTICA SINODAL
É importante aproveitar as inspirações para as atitudes sinodais que a Palavra
de Deus nos oferece em cada domingo, solenidade ou festa. Por isso, em
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sintonia com a Liturgia, propomos sempre um lema, tomando os sapatos
como símbolo desta caminhada. Sugerimos ainda uma atitude sinodal, que
deve concretizar-se numa sugestão prática e na resposta às perguntas de
cada domingo, solenidade ou festa (cf. 3.1.).

DESAFIO SEMANAL:
PÉS AO CAMINHO

ATITUDE SINODAL

FINALIDADE:
JUNTOS PELO NATAL

1.º Domingo
do Advento

Calça os teus sapatos!
*
Pés ao caminho!

Caminhar juntos.
Todo o Povo de Deus
é um Povo a caminho.

Percorrer todos juntos o caminho que
Deus chama a Igreja a
fazer para o terceiro
milénio.

2.º Domingo
do Advento

Usa os teus sapatos!
*
Desbrava caminhos!

Incluir e envolver a todos.
Não deixar ninguém pelo caminho…
Facilitar o acesso de todos
os que querem partilhar o caminho.

Favorecer a participação ativa.
Valorizar a riqueza da
variedade.
Unir nas diferenças.

Solenidade da
Imaculada Conceição

Limpa os teus sapatos!
*
Sai da lama!

Escutar, mais do que ouvir.
Escutar o que o Espírito nos
sugere.
Escutar Deus, até ouvir com
Ele o grito do Povo.
Escutar o Povo até respirar
nele a vontade de Deus.
Deixar para trás preconceitos
e estereótipos.

Ouvir todos e cada
um, aprendendo uns
com os outros. Acolher o que os outros
dizem como um
modo através do qual
o Espírito Santo fala
para o bem de todos.

3.º Domingo do
Advento

UM MAPA PARA O CAMINHO

Tira a pedra
do sapato!
*
Continua
o caminho!

Tomar a Palavra. Falar com
desassombro.
Falar com coragem
e honestidade autênticas,
a fim de integrar a liberdade,
a verdade e caridade.

Crescer em compreensão através do diálogo.
O diálogo é um caminho de perseverança.
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4.º Domingo do
Advento
Solenidade do
Natal do Senhor

Descalça os sapatos!
*
Aos pés do Presépio!

Encontrar o Senhor
e favorecer o encontro entre
nós.
Respeitar, abeirar-se do outro
como terra sagrada!
(cf. EG 169)

Permanece descalço!
*
Descalço também se caminha.

Assumir a missão, de
modo corresponsável.

Cultivar a arte
do encontro

Cultivar a arte
do encontro

Muda de sapatos!
*
Ano novo,
sapatos novos!

Abrir-se à novidade:
dispor-se a mudar as próprias
opiniões com base no que ouvimos dos outros.

Converter-se à mudança pessoal: sair da
zona de conforto.

Dá brilho aos sapatos!
*
Juntos por um
caminho novo!

Encontrar caminhos sempre
novos com criatividade e audácia:
Ultrapassar o cómodo critério
pastoral do fez-se sempre assim (EG 33).

Converter-se à mudança pastoral e missionária, para uma
Igreja em saída

Dá corda aos sapatos!
*
O caminho fazse
caminhando!

Reconhecer a igual dignidade
de todos os batizados:
Este é o ponto de partida para
a tomada de consciência da sinodalidade. Viver a participação e a corresponsabilidade
diferenciada em todos os seus
graus.

Reconhecer o sensus
fidei de todo o Povo
de Deus, infalível no
seu conjunto em matéria de fé. Conceber
a Igreja, como uma
Igreja de comunhão.

Festa do
Batismo do Senhor

Encontrar-se.
Fixar-se no rosto e na palavra
do outro, encontrar-nos face a
face, deixar-se tocar pelas
perguntas das irmãs e dos irmãos.

Solenidade de
Santa Maria,
Mãe de Deus

Como Maria, levantar-se
apressadamente e sair ao encontro dos distantes.
Os pobres não podem esperar.

Solenidade da
Epifania do Senhor

Acelera o passo!
*
Gasta a sola
dos sapatos!

Festa da Sagrada
Família
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AS PERGUNTAS DO CAMINHO

PERGUNTAS SOBRE
A ALEGRIA DO AMOR EM FAMÍLIA
Bilhete postal da Família Natal

PERGUNTAS SOBRE
O ESTILO SINODAL DA IGREJA
Carta Sinodal ao Papa-Natal

1.º domingo
do Advento

O que é mais necessário para caminharmos juntos em família?
Quais os obstáculos mais difíceis de
ultrapassar?

Quem são os teus melhores companheiros na tua caminhada de fé?
Que mais podes fazer tu para caminharmos todos juntos em comunidade?

2.º domingo
do Advento

Quem são os mais esquecidos dentro da tua família?
Que podes fazer por eles?

Sentes gosto em pertencer à
Igreja? Porquê?
Quando dizes ‘a nossa Igreja’
quem faz parte dela?

Solenidade
da Imaculada
Conceição

A quem dás mais ouvidos?
A quem não tens prestado atenção?

Dás ouvidos à Igreja?
A Igreja dá-te ouvidos?

3.º domingo
do Advento

Tens uma pedra no sapato contra alguém da tua família?
És capaz de o dizer com franqueza?
Então escreve.

Tens uma pedra no sapato contra a
Igreja?
És capaz de o dizer com franqueza?
Então escreve.

4.º domingo
do Advento

Estas perguntas e as respetivas respostas deverão ser disponibilizadas, domingo a domingo, solenidade a solenidade, festa a festa, num par de sapatos,
(um sapato para as perguntas; outro para as respostas) respetivamente junto
do Presépio familiar (perguntas e respostas sobre a alegria do amor em Família) ou à entrada da Igreja (perguntas e respostas sobre o estilo sinodal da
Igreja. Estas perguntas (e posteriormente as respostas) também podem ser
divulgadas e partilhadas em plataformas digitais, no site paroquial ou nas redes sociais.

Quem vais visitar neste Natal?
Quais são os mais distantes de
quem precisas de te aproximar?

Quem são hoje os mais distantes da
Igreja?
Como pode a Igreja, através de ti,
chegar até eles?
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Solenidade
do Natal
do Senhor

O Presépio em tua casa é uma peça
de decoração ou um espaço de oração?
Já rezaste alguma vez diante do
Presépio?

A comunidade cristã facilita o teu
encontro com Cristo?
Convidarias alguém a participar nas
iniciativas da tua comunidade?

Festa da
Sagrada
Família

“Por favor. Obrigado. Desculpa”.
Qual das três palavras te custa mais
pronunciar em família? Porquê?

Na Igreja sentes-te em casa?
Porquê?

Solenidade
de Sta. Maria,
Mãe de Deus

Qual é o teu objetivo principal, em
família, para este novo ano?

Que mudança mais desejas na
Igreja, neste novo ano?

Solenidade
da Epifania
do Senhor

Que podes oferecer este ano para
viver a alegria do amor em família?

Estarias disposto a fazer algo para
melhorar a Igreja? O quê? Como?

Festa do
Batismo
do Senhor
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Sabes a data do teu Batismo?
Indica as qualidades indispensáveis
que deve ter um padrinho ou madrinha de Batismo?

Sentes-te participante ou apenas
espectador na vida da tua comunidade? Porquê?

RESUMO DAS ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
1. Criar cartões de cor diferente para as perguntas e respostas: uma cor
para as perguntas e respostas sobre a alegria do amor em família (que
constituem o bilhete postal da Família Natal) e outra cor para as perguntas e respostas sobre o estilo sinodal da Igreja (que constituirão a Carta
Sinodal ao Papa-Natal).
2. O cartão para as perguntas e respostas sobre a alegria do amor em família pode ter exatamente o formato de um bilhete-postal: o selo (logótipo
do sínodo), a parte do remetente, da mensagem, do destinatário…
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3. Divulgar atempadamente as perguntas (e posteriormente as respostas)
de cada domingo, solenidade ou festa em plataformas digitais, no site ou
nas redes sociais.
4. Colocar à entrada da Igreja (ou em lugar mais conveniente) um grande
par de sapatos: um dos sapatos serve para os fiéis recolherem as perguntas e outro para recolher as respostas (Carta ao Papa-Natal).

5. Colocar em casa, junto do Presépio, um par de sapatos, onde se guardam
as diversas respostas às perguntas sobre a alegria do amor em família
(Carta da Família Natal).
6. Construir uma árvore de Natal na Paróquia, decorando-a com sapatos
disponibilizados pelos paroquianos.
7. Criar, em casa, e no final da caminhada, um painel, com a partilha das
respostas que constituem o bilhete postal da Família-Natal.
8. Criar, na Paróquia, no final da caminhada, um mural, com a partilha das
respostas que constituem a mensagem da Carta ao Papa-Natal.
9. Organizar, em tempo útil, na Paróquia, uma tertúlia, concurso, assembleia, fórum, debate… sobre o tema: A Família em modo Natal, onde se
partilham as principais mensagens do bilhete postal da Família Natal.

10. Organizar uma assembleia, fórum, debate paroquial, em que serão discutidas as respostas às perguntas sobre a Igreja que sonhamos e queremos
construir. Convidar, para este efeito, algum profissional da comunicação
social, para moderar o debate. Poderão convidar-se pessoas ligadas às
coletividades, à vida social e cultural, ao mundo escolar, universitário,
empresarial, com relevância na vida da comunidade local. Seria interessante envolver o grupo de jovens, na dinamização deste sínodo paroquial.
Tema sugerido: A Igreja Sinodal que sonhámos neste Natal.
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