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CAMINHAR JUNTOS 

Mensagem de Dom Guilherme A. Werlang para a  

abertura do Sínodo sobre a Sinodalidade na Diocese de Lages (SC) 

 

Em nome da Equipe Diocesana do Sínodo, saúdo cordialmente a você querida irmã e querido 

irmão, em Jesus Cristo e, em nome dessa mesma Equipe de trabalhos, me dirijo nesse momento a toda 

a Diocese de Lages. 

O Papa Francisco, no mês de março de 2020, convocou a XVI Assembleia do Sínodo dos Bispos. 

A conclusão que a princípio era para outubro de 2022, foi adiada para outubro de 2023 em Roma, pelo 

próprio Papa para uma radical e inédita inovação no período preparatório. Ele surpreendeu a Igreja 

Católica com a maior virada nos quase 60 anos de história do Sínodo ao aprovar uma nova forma de 

realizar o caminho preparatório que deverá envolver com análogo empenho bispos, especialistas e 

participação de todo o Povo de Deus. 

"Francisco considerou que é chegado o momento de envolver amplamente os leigos e leigas. 

Trata-se de uma nova consciência de que a Igreja e sua ação evangelizadora não é assunto somente do 

clero e ainda mais, só de bispos, mas sim uma realidade a ser vivida em pé de igualdade por todos os 

batizados, leigos ou clero. A partir do entendimento da palavra SÍNODO, que significa CAMINHAR 

JUNTOS, Francisco deseja num primeiro momento, que todos os leigos e leigas de todas as Paróquias 

de todas as Dioceses do mundo ou das pequenas Comunidades participem ativamente desse processo de 

escuta e discernimento. Enquanto diocese é fundamental que todas as expressões vivas como Pastorais, 

Movimentos e Serviços sejam ouvidas para que a SINODALIDADE seja expressão concreta de 

participação ativa na Missão da Igreja no mundo, como nos lembram as Diretrizes de nossa Ação 

Evangelizadora na Diocese de Lages. Para isso, como vimos acima, o Papa não teve dúvidas em 

aumentar em um ano o tempo preparatório para permitir que toda a Igreja o prepare, envolvendo pela 

primeira vez todos, clero e leigos, em nível local, nacional, continental e mundial. 

Assim como na sua primeira aparição pública na janela do Vaticano para saudar o povo presente 

na Praça São Pedro e pela Televisão e Redes Sociais do mundo inteiro, foi inovadora em seu modo 

simples de falar, de pedir que o povo o abençoasse; assim como desde a primeira noite como Papa eleito 

não foi morar nos aposentos pontifícios, mas seguiu no mesmo ônibus que transportava os cardeais para 

a Casa Santa Marta, onde escolheu morar enquanto Papa; assim também com essa nova maneira de 

preparar o Sínodo que é uma decisão realmente revolucionária, demonstra que está totalmente em 

comunhão com espírito do Concílio Ecumênico Vaticano II. Com esta forma de preparar e realizar o 

Sínodo, o Papa não desacelera, mas imprime um impulso na fase de reforma da Igreja que não pode se 

limitar apenas ao funcionamento da Cúria Romana, mas deve renovar toda a Igreja reconhecida e 

definida pelo Concílio como “Povo de Deus”. E, por ser povo, as questões tanto de fé como de governo 

não podem deixar este mesmo POVO à margem da reflexão e da decisão. Podemos assim afirmar que 

Francisco sente como urgente não somente reformar a Cúria Romana, mas também todas as Dioceses e 

Paróquias, ou seja, a Igreja por inteiro, para que ela viva mais profunda e radicalmente a missão recebida 

de Jesus Cristo. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/609496-novidades-para-o-sinodo-tem-inicio-a-partir-das-igrejas-locais
http://www.ihu.unisinos.br/609242-francisco-esta-redesenhando-a-igreja-com-novos-ministerios-leigos-artigo-de-phyllis-zagano
http://www.ihu.unisinos.br/608178-ai-de-nos-se-esquecessemos-o-vaticano-ii-artigo-de-hans-kueng
http://www.ihu.unisinos.br/608995-cardeal-tobin-sinodalidade-e-o-meio-com-que-francisco-pode-mudar-a-igreja


 

 

 

Seguindo a renovação eclesial inaugurada pelo Concilio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), o 

Sínodo dos Bispos foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965 e, nesta nova edição, traz como lema: 

PARA UMA IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO. No dia 10 de outubro de 

2021, domingo passado, o Papa Francisco fez em Roma a abertura oficial para o mundo todo e hoje, 17 

de outubro de 2021, em sintonia com toda a Igreja dispersa pelo mundo, ele convoca todos os bispos a 

realizarem a mesma abertura em suas Dioceses e dar início a este processo sinodal. Em obediência filial 

ao Santo Padre, convoco a Igreja Diocesana de Lages a acolhermos de coração aberto este pedido e 

desejo de Francisco, e assim, peço, como Bispo Diocesano, a participação de todas as pessoas de boa 

vontade, seja clero, vida religiosa consagrada ou leigos e leigas. 

 “AGORA É TEMPO DE SER IGREJA, CAMINHAR JUNTOS, PARTICIPAR”.  

Na Diocese de Lages, a dinâmica de caminhar juntos e participar na construção de uma Igreja 

e de uma sociedade sem exclusões, como pedem nossas Diretrizes da Ação Evangelizadora, constitui 

um claro compromisso de promover uma autêntica sinodalidade.  

Vale a pena ainda afirmar que, das muitas atividades do processo sinodal que hoje iniciamos, o 

aspecto principal será a ESCUTA. O Papa Francisco afirma sobre o Sínodo: “CADA UM À ESCUTA 

DOS OUTROS; E TODOS À ESCUTA DO ESPÍRITO SANTO”.  

É importante indicar que além de todas as informações e formações específicas sobre o sínodo e 

a sinodalidade, já disponíveis nos meios de comunicação, também na página da nossa Diocese na internet 

e em nossas redes sociais, estaremos disponibilizando materiais para melhor conhecimento e 

aprofundamento desse processo. Da mesma forma, em cada uma das 25 paróquias e uma área pastoral 

de nossa Diocese, faremos todas as orientações necessárias para bem participar da ESCUTA do Povo de 

Deus. É importante salientar que não se trata apenas de “mais uma” atividade, mas de um caminho que 

deve nos ajudar refletir e qualificar nossa ação evangelizadora. Que todos nós possamos nos sentir 

protagonistas neste processo, construindo conjuntamente “uma Igreja e uma sociedade sem exclusões, 

justas, fraternas e solidárias, sinal do Reino definitivo”.  

EM COMUNHÃO COM O PAPA FRANCISCO DECLARO OFICIALMENTE ACOLHIDO 

E ABERTO O PROCESSO SINODAL EM NOSSA DIOCESE DE LAGES. 

Nossa Senhora dos Prazeres, companheira de caminhada, rogai por nós! 

Lages, 17 de outubro de 2021. 

 

 
Dom Guilherme Antonio Werlang, msf 

Bispo Diocesano de Lages 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 


