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ORIENTAÇÕES PARA CONSULTA  

NOS GRUPOS SINODAIS AGOSTINIANOS 

 

Vivendo a graça do Sínodo 2021-2023 “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, 

participação e missão”, desejamos, como Ordem de Santo Agostinho, contribuir com 

o processo de consulta sinodal. Em nível provincial, essa consulta será realizada através 

dos Grupos Sinodais Agostinianos (GSA). A seguir, listamos algumas orientações 

práticas: 

 

1) Os GSA são constituídos por religiosos, formandos, leigos, colaboradores e demais 

“companheiros de viagem” da Província Agostiniana Nossa Senhora da Consolação do 

Brasil. 

2) O coordenador de cada GSA deverá constituir seu grupo e convocar seus 

“companheiros de viagem” para um encontro de escuta sinodal durante o mês de 

março. 

3) Sugere-se que, previamente, cada membro do GSA prepare-se para o encontro 

realizando o Exame Agostiniano (Cf. Anexo 1). 

4) O encontro deverá pautar-se pelo seguinte esquema: 

 a) Oração Adsumus Sancte Spiritus e Oração Agostiniana (cf. Anexo 2); 

 b) Breve tempo de silêncio com atitude de escuta do Espírito; 

 c) O grupo deverá escolher um secretário, que juntamente com o coordenador, 

será responsável pela síntese das reflexões do GSA. 

 d) Tempo de diálogo a partir da questão fundamental (Cf. Anexo 3) 

Como se realiza hoje, em diferentes níveis, esse "caminhar juntos" que permite 

à Ordem de Santo Agostinho anunciar o Evangelho, de acordo com a missão que 

lhe foi confiada? Que outros passos o Espírito nos convida a dar para 

crescermos como Ordem sinodal? 

 e) O secretário deverá tomar nota das contribuições de cada membro do GSA. 

f) Breve tempo de silêncio orante antes de passar para a última parte. 

 g) O GSA deverá discernir sobre as reflexões realizadas e validar a síntese 

elaborada pelo secretário.  

5) O coordenador deve enviar as conclusões do GSA através do formulário até 05 

de abril. 

LINK PARA ENVIO DAS CONCLUSÕES: 

https://bit.ly/Consulta_Sinodal_Provincial  

 

 

Comissão Sinodal Provincial 

https://bit.ly/Consulta_Sinodal_Provincial


 

2 
 

 

 

ANEXO 1 

 

ORAÇÃO ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 

 

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo: 

estamos todos reunidos no vosso nome. 

Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. 

Ensinai-nos o que devemos fazer, 

mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. 

Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, 

que a ignorância nos desvie do caminho, 

nem as simpatias humanas nos torne parciais, 

para que sejamos um em Vós e nunca nos separemos da verdade. 

Nós Vo-lo pedimos a Vós que, sempre e em toda a parte, 

agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. 

Amém. 

 

 

ORAÇÃO AGOSTINIANA  

 

“Sopra, Senhor, sobre nós o fogo da caridade 

para perseguirmos o Uno com um só coração...  

e assim não nos dispersarmos na multiplicidade...", 

“porque estamos a caminho da unidade  

tendo como ponto de partida a diversidade". 

"Que o amor nos una" (cf. Sermão 284, 4).  

“Que a vossa verdade faça nascer em nós a concórdia” (Confissões XII, 30, 41) 

 e nos sintamos “sempre insatisfeitos com o que somos  

para alcançar o que aspiramos” (Sermão 169, 18).  

“E, quando Vós for tudo em tudo, será nossa posse comum,  

nossa paz comum, nossa alegria e nosso descanso” (cf. Sal 84.10).  

Amém. 
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ANEXO 2 

 

EXAME AGOSTINIANO 

 
A VIAGEM 

Onde estou na minha viagem? 

Na minha relação com os outros? 

Com a natureza e o resto da Criação? 

No processo de me tornar a pessoa que quero ser? 

No meu relacionamento pessoal com Deus? 

 

GRATIDÃO 

O que tenho para ser grato hoje? 

Quais necessidades eu tenho atendidas e por quem? 

O que ou quem apareceu na minha vida inesperadamente? 

Quem ou o que eu não valorizo como eles merecem? 

Como sinto e expresso minha gratidão? 

 

HUMIDADE 

Eu sou humilde? 

Como faço para gerenciar minhas limitações e decepções? 

O que aprendi com meus erros? 

Aceito a gentileza oferecida a mim? 

Estou disposto a pedir ajuda? 

 

COMPAIXÃO 

Como é a minha experiência de empatia? Ou compaixão? 

Por quem eu sinto compaixão? 

Estou ignorando alguém ou estou pisando em alguém? 

A quem devo pedir desculpas? 

A quem devo perdoar? 

 

GENEROSIDADE 

Eu sou generoso? 

Com meu tempo, meus talentos ou meu dinheiro? 

Com minha atenção, energia, pensamentos e emoções? 

Ofereço sem esperar nada em troca? 

O que guardo para mim que poderia dar aos outros? 

 

AMAR 

Quem ou o que eu amo? 

O que tem focado minha mente e meu coração? 

Como coloquei meu amor em ação? 

Existe alguém ou algo que precisa ser amado por mim? 

Como recebi amor hoje? 
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ANEXO 3 

 
PARA AJUDAR NO TEMPO DE DIÁLOGO 

 

Para responder à questão fundamental, a Comissão Sinodal da Ordem propõe alguns aspectos 

que poderão ajudar na reflexão. Cada coordenador poderá escolher até três aspectos, de cada bloco, 

que tenham mais relação com o seu grupo. A resposta não se trata de discorrer sobre esses aspectos, 

mas eles podem provocar a reflexão. 

 

Bloco 1: ESCUTAR E DIALOGAR 

- Analisar nosso nível de escuta dentro da comunidade religiosa, da fraternidade agostiniana, do grupo 

de leigos, de jovens, centro educativo, etc. e entre todos como "companheiros de viagem". 

- Analisar nossa experiência de fraternidade, de "caminhar juntos" compartilhando os dons recebidos 

de Deus. 

- Analisar nossa escuta à Igreja diocesana e universal, a outros leigos agostinianos, aos jovens, aos 

que estão longe ou nas periferias. 

- Refletir sobre nossa comunidade ouvindo a Palavra de Deus. 

- Analisar e revisar nosso estilo de diálogo (corajoso, sincero, responsável etc.) e os canais para que 

nossos "companheiros de viagem" que formam a Ordem de Santo Agostinho, possam falar-nos 

francamente. 

- Refletir sobre as atitudes face às divergências de pontos de vista, face ao conflitos e dificuldades. 

- Valorizar o que favorece ou dificulta a vivência do carisma agostiniano. 

- Revisar nossas experiências de diálogo e colaboração com crentes de outras religiões e com aqueles 

que não têm filiação religiosa. Também nosso diálogo com outros setores da sociedade: com a 

política, a economia, a cultura, sociedade civil e as pessoas que vivem na pobreza. 

 

BLOCO 2: PARTICIPAR, DISCERNIR E DECIDIR 

- Analisar nosso trabalho em equipe e nossa corresponsabilidade entre religiosos, religiosas e leigos 

agostinianos dentro da Ordem. 

- Analisars o funcionamento dos órgãos de participação na Ordem (Conselheiros comunitários, 

Capítulos locais e provinciais, nas Federações e comunidades religiosas, assembleias leigas, etc.). 

- Propor canais para favorecer um foco mais sinodal em nossa participação e em discernimento 

comum dentro da Ordem. 

- Analisar nossa presença e participação como agostinianos nas instituições religiosas nacionais e 

outros organismos eclesiais. 

- Analisar a participação ativa na Eucaristia e na Liturgia das Horas junto com nossos “companheiros 

de viagem”. 

 

BLOCO 3: EVANGELIZAR 

- Analisar o modo de fazer o discernimento como Ordem, sobre as opções de serviço e missão na 

Igreja. 

- Refletir sobre como promover a colaboração com as outras circunscrições da Ordem, com as monjas 

contemplativas, com as fraternidades leigas agostinianas, com as dioceses, com outras famílias 

religiosas, com outras associações e movimentos leigos, etc. 

- Analisar as relações que nossa comunidade mantém com membros de outras Tradições e 

denominações cristãs. 

- Pensar nas dificuldades que podemos encontrar para "caminhar juntos" e também os frutos que 

podem ser obtidos. Indicar propostas de melhoria. 


