
ESQUEMA PARA O ENCONTRO COM

Caminhamos juntos, inspirados pelo Espírito Santo

O tema do Sínodo é
“Para uma Igreja Sinodal: Comunhão,

Participação e Missão”.

As três dimensões do tema são comunhão, participação e missão. Estas três dimensões estão 
profundamente interrelacionadas. Elas são os pilares vitais de uma Igreja sinodal. Não há hierarquia entre 
elas. Pelo contrário, cada uma enriquece e orienta as outras duas.

Objectivo:
Escutar A VOZ DAS CRIANÇAS, perguntando o que 
pensam e sentem, de modo a participarem no 
PROCESSO SINODAL da nossa Paróquia e da Igreja, 
e perguntarmo-nos:
Que passos devemos dar para crescer, como Igreja, 
que quer caminhar ao lado dos outros, neste século 
XXI?
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QUAL O SIGNIFICADO DO LOG”TIPO?QUAL O SIGNIFICADO DO LOG”TIPO?

É uma árvore grande e majestosa, cheia de sabedoria e luz que 
chega ao céu. É um sinal de profunda vitalidade (em movimento) e 
esperança que vem da cruz de Cristo. A Eucaristia brilha como o sol e 
as mãos abertas como as asas do Espírito.

O povo de Deus está em movimento, a caminhar junto, sinodalmente e 
unido sob a sombra da árvore da vida da qual começa a sua jornada.
São 15 silhuetas que representam a humanidade na sua diversidade 
de situações de vida. É uma multidão de cores vivas também símbolo 
de alegria.

Não há hierarquia entre essas pessoas: jovens, idosos, homens, 
mulheres, adolescentes, crianças, leigos, religiosos, pais, saudáveis e 
deficientes, solteiros, casais. O bispo está entre eles, ao seu lado – não 
está em primeiro lugar. Crianças e adolescentes abrem o caminho. 
“Agradeço-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque revelaste aos 
simples estas coisas que tinhas escondido aos sábios e entendidos.” 
(Mateus 11,25).

Isabelle de Senilhes (designer francesa)
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Mandai Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra.
Mandai Senhor o vosso Espírito.

MOMENTO DE LOUVOR 
Cântico proposto: Deixa Deus entrar

Deixa Deus entrar na tua própria casa,
deixa-te tocar pela sua graça.
Dentro, em segredo, reza-lhe sem medo:
Senhor, Senhor, que queres que eu faça?

ORAÇÃO DO SÍNODO 
[Todos rezam em conjunto]

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!

Só a Vós temos por Guia: 
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.

Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais.

Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.

Nós vo-lo pedimos 
a Vós, que agis sempre em toda a parte, 
em comunhão com o Pai e o Filho, 
pelos séculos dos séculos. Amen.
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Apresentamos-te o jogo do ganso. É uma ferramenta divertida que podes utilizar com as 
crianças para partilharem as suas ideias e opiniões para o Sínodo. Recordamos que o objetivo 
é escutar a opinião dos mais novos sobre a Igreja e sugestões para melhoria e mudança.

As perguntas apresentadas são apenas exemplos. Deves dialogar com as crianças em cada 
paragem no jogo. As perguntas estão organizadas pelos 5 grandes blocos de temas do 
Sínodo: escutar, celebrar, participar, dialogar, discernir.

Todas as crianças devem responder a pelo menos duas perguntas de cada bloco. 

No fim do jogo, podes explicar o significado do logótipo (que se encontra na página 2 deste 
documento) e   depois pedir-lhes que façam um desenho da Igreja, o grupo de pessoas que 
a constitui.

MAIS IDEIAS… 
o que fazer se ficarem perguntas por apresentar?
- Podem dialogar com as crianças sobre as questões em falta, enquanto fazem o puzzle ou 
pintam o logótipo.
- Podem fazer o jogo segunda vez, desta vez a começar na casa de chegada em direção à 
casa de partida.
- Podem fazer perguntas nas casas sem questão associada.

LEMBRA-TE… 
as crianças jogam por diversão e competição. Mas nós, os adultos, devemos lembrar-nos que o 
temos de recolher as suas respostas. É por isso que é tão importante existir diálogo e tentarem 
responder a pelo menos 2 perguntas de cada bloco.

Votos de bom trabalho e boa diversão!

VOLTA A LANÇAR OS DADOS

AVANÇA ATÉ AO GANSO SEGUINTE

AVANÇA ATÉ À PONTE SEGUINTE
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(ROSA)

ESCUTAR E VIVER A 
PALAVRA

6. Apresenta 3 sugestões para a Igreja ser melhor. O que dirias ao 
Papa/Bispo? Tens coragem para dizer o que gostarias de ver diferen-
te?
12. Tens alguém na Paróquia-Igreja que te escuta quando tens de 
falar? Com quem falas quando tens um problema?
20. Falas sobre Jesus com os teus amigos, primos, irmãos…? Quando 
falas de Jesus, O que dizem os outros?
32. Quem é que costuma falar-te de Jesus? Onde estão essas pesso-
as? Elas escutam-te quando queres falar?

(LARANJA)

CELEBRAR A VIDA 
E A FÉ

3. Alguma vez convidaste algum amigo a ir contigo à missa? Como 
foi?
10. Por que vamos à missa ao domingo? Podes fazer alguma coisa na 
missa? Fazes ou não?
26. Na paróquia/grupo, quando falamos de Jesus é com alegria e 
festa? Costumas celebrar na igreja com a tua família?
37. Desenha como achas que devia ser uma Igreja para crianças.

(VERDE)

PARTICIPAR E PAR-
TILHAR NAS RES-
PONSABILIDADES

7. Na Paróquia, participas de alguma maneira? Tens alguma missão 
na Paróquia?
19. Nós, os mais pequenos, o que podemos fazer para levar alegria 
aos outros? Pensa num compromisso que podes fazer.
27. Quem é necessário para haver uma eucaristia? Sabes qual a res-
ponsabilidade de cada um?
49. Sabes quem são os responsáveis da Igreja? Sentes-te responsável 
na Igreja?

(AZUL)

DIALOGAR NA 
IGREJA E COM A 

SOCIEDADE

2. Na Igreja fala-se dos problemas que acontecem no mundo? E tens 
alguém com quem falar sobre esses problemas?
9. Diz 3 momentos em que a Igreja ajuda os outros. Na Igreja falam-se 
dos problemas sociais, do bairro, da cidade?
24. Já ouviste falar da Igreja na rádio, televisão, redes sociais? Quan-
do falam da Igreja o que dizem?
34. Já alguma vez fizeste alguma coisa para melhorar o mundo? 
Como foi?

(AMARELO)

DISCERNIR E DECI-
DIR

5. O que é que mais gostas e menos gostas da Igreja? O que farias 
para mudar o que não gostas?
18. Há pessoas na Igreja que te ajudam a tomar decisões? Quem são?
22. Sobre quais assuntos a Igreja pode ajudar-te a pensar? Já algu-
ma vez tiveste de tomar decisões na Paróquia?
45. Se precisasses de ajuda, sabes o que terias de fazer? Conheces 
alguém da Igreja
para te ajudar?
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Nesta folha vamos apontar a síntese das conclusões do trabalho realizado.

ESCUTAR E VIVER A PALAVRA

CELEBRAR A FÉ E A VIDA

PARTICIPAÇÃO E PARTILHAR NAS RESPONSABILIDADES

DIALOGAR NA IGREJA E COM A SOCIEDADE

DISCERNIR E DECIDIR



20 19 18

17 16
Diz uma  
palavra ou  
frase de Jesus  
que te lembres.

15
Que sorte!
Avança para  
a casa 33.

14 13
Imita o teu  
animal  
favorito

21 40
Diz uma  
palavra ou  
frase de Jesus  
que te lembres.

39

Conta uma  
adivinha.

38

37

36
Canta uma  
música à  
tua escolha.

35
Diz um  
provérbio  
que conheças. 12

22

41

Não podes falar 
durante uma volta.

50
Enumera um  
dos milagres  
que Jesus fez. 49 34

11

23

Diz um trava  
linguas

42 51
Se pudesses  
mudar uma  
coisa na  
Igreja o que  
seria?

48 Avança para casa 51 33
Fica aqui  
até à  
próxima volta. 10

24

43
Quem é mais  
importante  
para Jesus?

44
Ficas sem  
jogar uma  
vez. 45

46
Opp! 
Volta à  
casa 33

47
Diz uma  
palavra ou  
frase de Jesus  
que te lembres.

32 9

25
 

Conta uma  
anedota. 26 27

28

Dá 10 saltos  
ao pé coxinho.

29 30
Canta uma  
música de  
Jesus.

31 8
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