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Breve resumo da comunicação: 
O caminho sinodal é uma prática. Não é um enunciado. Acontece, por isso, na exposição 
que o caminho em conjunto implica: sabe-se de onde se parte, mas sem se saber aonde se 
chega. É um exercício efetivo de discernimento espiritual que envolve múltiplos sujeitos, a 
partir de lugares particulares, segundo um determinado método. Usando terminologia 
dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loiola, visa procurar, encontrar e eleger a 
vontade de Deus, uma vez retirados todos os “afetos desordenados. Para bem se dispor a 
percorrer o caminho, importa ter bem claro claro o fim, de modo a estabelecer o processo 
e a ordenar os meios que melhor conduzam a esse fim. À partida e em cada passo, é 
condição essencial avaliar a própria liberdade (“indiferença”), de modo a que o se procura, 
se encontra e, finalmente, se alege seja o “amor, quer e interesse de Deus” e não o ” 
próprio amor, querer e interesse”. Na verdade, a pratica sinodal é um amplo exercício de 
liberdade espiritual, no pressuposto de que o Senhor fala à Igreja no momento presente 
que lhe é dado viver, a partir de dentro e a partir de fora, e que se manifesta “entre” nós, 
através da palavra franca e da escuta generosa. 
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