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A sinodalidade na vida da Igreja – vídeo 
Já está disponível a gravação da 1ª conferência sobre o caminho sinodal, do Professor Doutor José 
Eduardo Borges de Pinho, «A sinodalidade na vida da Igreja: interpelação espiritual, tarefa estrutural, 
estilo pastoral». 

A sinodalidade na vida da Igreja: 
interpelação espiritual, tarefa estrutural, estilo pastoral 
Introdução 
1. A sinodalidade como interpelação espiritual 
1.1. Uma espiritualidade cristã amadurecida 
1.2. Um novo modo de crer 
1.3. Disponibilidade para a necessária conversão e reforma 
1.4. Sinais e atitudes de verdadeira humanidade 
1.5. Formação da fé como desafio permanente 
2. Sinodalidade como tarefa estrutural 
2.1. Uma ampla e profunda reconfiguração eclesial 
2.2. O indispensável desenvolvimento das estruturas de sinodalidade 
2.3. O ministério ordenado na Igreja e sua configuração futura 
2.4. O papel da mulher na Igreja 
2.5. Sinodalidade e colegialidade episcopal 
3. Sinodalidade como estilo pastoral 
3.1. Sinodalidade e exercício da autoridade na Igreja 
3.2. Um estilo pastoral assente na escuta e no diálogo, atento ao “sentido da fé” dos crentes 
3.3. Renovação das lideranças nas comunidades como testemunho credível e impulso criativo 
3.4. Escuta das “profecias alheias” como condição de amor a Deus e ao próximo 
  
Currículo - José Eduardo Valente Borges de Pinho 
– Nasceu em Válega, Ovar, é casado, pai de três filhos e avô de seis netos 
– Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Teologia, onde lecionou de 1978 até 2018. 
– Lecionou principalmente as disciplinas de “Eclesiologia” e “Mariologia”, cursos na área da Teologia 
Ecuménica bem como “Teologia das Religiões”. 
– Foi Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa desde Outubro de 1996 até Setembro de 2000, 
Diretor interino da Faculdade de Teologia, Diretor da Revista Didaskalia e um dos fundadores da edição 
portuguesa da Revista Communio. 
– Foi membro da Comissão da Liberdade Religiosa de 2004 a 2016, por designação da Conferência 
Episcopal Portuguesa. 
– Simultaneamente com a sua atividade académica, exerceu também a profissão de Jornalista, 
possuindo a respetiva carteira profissional. Pertenceu, nessa qualidade, desde 1977 até 2010 aos quadros 
da Rádio Renascença, onde exerceu várias funções. 
– Principais publicações, entre mais de 130 textos publicados: 

• Igreja e comunidade politica numa perspectiva ecuménica, Münster 1975 (tese de doutoramento, 
texto só disponível na língua alemã) 

• A recepção como realidade eclesial e tarefa ecuménica, Lisboa 1994. 
• Ecumenismo: situação e perspectivas, Lisboa 2011 
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