
“Todos somos discipulos misioneros en salida”

“Todos somos discípulos missionários em saída”

Comitê de Escuta da Assembleia Eclesial



“A sinodalidade eclesial é sinal de 

corresponsabilidade 

de todo o povo de Deus na 

construção de seu Reino [...]” 

(Documento para o caminho, n. 70)





Quais são os novos desafios para a 
Igreja na América Latina e no 

Caribe, à luz da V Conferência Geral 
de Aparecida, dos sinais dos 

tempos e do Magistério do Papa 
Francisco, para a Assembleia e o 

caminho de 2031+2033? 



Processo de realização

Reacender a Igreja de nova 
maneira, apresentando uma 

proposta restauradora e 
regeneradora.

Ser um evento eclesial em chave 
sinodal, e não apenas episcopal, 

com uma metodologia 
representativa, inclusiva e 

participativa.

Fazer uma releitura agradecida 
de Aparecida que possibilite 

gerenciar o futuro.

Ser um marco eclesial que consegue 
relançar grandes temas ainda em vigor, 
que surgiram em Aparecida e voltar a 
temas e agendas marcantes. Ele é um 
kairós. Um sinal compartilhado com 
outros continentes dos quais muitos 

frutos podem brotar.

Reconectar as cinco Conferências Gerais 
do Episcopado Latino-Americano e 
Caribe, ligando o Magistério Latino-
Americano ao Magistério do Papa 

Francisco, marcando três marcos: de 
Medellín a Aparecida, de Aparecida à 

Querida Amazônia, da Querida Amazônia 
ao Jubileu de Guadalupano e da 

Redenção em 2031+2033.



Linha do tempo

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

MIRADA CONTEMPLATIVA NUEVOS 

CAMINOS

Capacitación

Proceso de Escucha al 

Pueblo de Dios y Foros 

Temático

Sistematización 

de la 

información

Documento de trabajo

Discernimiento de 

los convocados

Redacción del 

Documento de Trabajo
Definición de contenidos 

COMITÉ DE CONTENIDOS

COMITÉ DE CONSULTA

COMITÉ DE CONTENIDOS

Asamblea 

Eclesial

ITINERARIO ESPIRITUAL

2020 2021

PROCESO DE PREPARACIÓN

Presentación, promoción 

y convocatoria

Diseño del Proceso y
Documento de Escucha

Análisis Big Data



Documentos: preparação e processo



Itinerário de espiritualidade



Documento para o caminho

I. 

A VIDA DOS NOSSOS 
POVOS NA AMÉRICA 

LATINA E NO CARIBE (VER)

II. 

DO ENCONTRO COM JESUS 
CRISTO, A VIDA DOS 

NOSSOS POVOS É 
ILUMINADA (ILUMINAR)

III. 

NO CAMINHO DA 
CONVERSÃO PESSOAL, 

COMUNITÁRIA E SOCIAL 
(AGIR)

• Alguns aspectos da realidade 
que nos desafiam como 
discípulos missionários neste 
momento da história.

• A realidade da nossa Igreja no 
hoje na nossa história.

• Lemos os sinais dos tempos 
como discípulos missionários.

• Como discípulos missionários, 
estamos ao serviço da vida.

• Como discípulos missionários, 
somos chamados a percorrer 
novos caminhos.



Processo de Escuta – Guia Metodológico
Princípios

Protagonismo de todo 
o povo de Deus 

Itinerário 
eclesial/pastoral e de 

profunda sinodalidade

Organização e 
articulação de 

pequenos processos de 
reflexões comunitárias

Partir desde a ação 
pastoral, de um olhar 
para a realidade e seu 

contexto pessoal e 
eclesial

Pressupostos 
metodológicos

Características 
essenciais

Composição das 
escutas



Processo de Escuta

Formas de participação

Reflexão 
em Grupo

Fóruns 
Temáticos

Processos Comunitários Respostas 
individuais



Processo de Escuta

Quem participa?

● Todo o Povo de Deus organizado como Igreja na América Latina e Caribe, tais

como: leigos/as, religiosos/as, diáconos, padres e bispos e cardeais.

● Além de representantes orgânicos, grupos da periferia, setores populares,

pessoas próximas à Igreja que não fazem parte das estruturas formais da

Igreja, povos tradicionais e comunidades indígenas (camponeses,

quilombolas, ribeirinhos), como interlocutores imprescindíveis.

● Membros e/ou representações de organizações sociais, populares e/ou

eclesiais, instituições especializadas e com atuação nos diversos territórios,

assim como pessoas de boa vontade e com afinidade aos processos eclesiais.

Responsabilidade: Episcopado | Referências locais | Instituições



Processo de Escuta

Recomendações importantes sobre aspectos operacionais

Articulação

• Comissão ampliada e/ou equipe de trabalho local

• Estratégias de compartilhamento de calendário comum da escuta nas realidades das Conferências Episcopais 

• Organização e mobilização de grupos especializados para a realização de fóruns temáticos sincrônicos ou 
assincrônicos

Realização das atividades

• Cuidados necessários pelo contexto de pandemia

• Cuidados no desenvolvimento das atividades

Atividades presenciais

Atividades online



Comunitária

Sincrônicos
(Presencial ou online)

Reflexão em 
grupo

Desde a ação pastoral olhando
para o contexto social, pessoal

e eclesial.

Reflexão
Temática

(Organizadas pelas 
comunidades)

Oportunidade de acrescentar
temas específicos.

Assincrônicos

Fóruns
temáticos

Reflexão compartilhadas sobre  
temas presentes no 

Documento para o Caminho.

Respostas
individuais

Plataforma

Reflexão
Pessoal

Desde a ação pastoral olhando
para o contexto social, pessoal

e eclesial.

Instâncias para a Escuta



Plataforma de Escuta



Tempo 
de 

Escuta

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



Vídeos tutoriais

• Características essenciais, 

composição das escutas e 

recomendações

• Formas de participação

• Plataforma de Escuta

https://asambleaeclesial.lat



Tempo 
de Escuta

Acesso

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



Como 
Participar?

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



Participação
Pessoal

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



Participação
do Grupo

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



Fóruns
Temáticos

https://asambleaeclesial.lat/escucha/



https://asambleaeclesial.lat/escucha/

Várias Modalidades, uma escuta 



Se você
tiver
dúvidas: 

• E-mail: escucha@escuchaeclesial.cl

• Mensagens
• WhatsApp

• Telegram

• Signal

https://conocimientocompartido.org
Em caso de dificuldade de acesso 👆🏽

+56 9 3009 4788

mailto:escucha@escuchaeclesial.cl
https://conocimientocompartido.org/


“Todos somos discipulos
misioneros en salida”

“Todos somos discípulos 
missionários em saída”



Contato e informação com o Comitê responsável pelo processo de Escuta
da Assembleia Eclesial: escucha@asambleaeclesial.lat. 

mailto:escucha@asambleaeclesial.lat

