
 

 

ESCUTA 

Tômbola Dominical 

Sugestões para as homilias 

 

 

Caro irmão sacerdote ou diácono permanente, 

Tendo em vista a resposta às questões da escuta sinodal que propomos 

para as celebrações dos próximos domingos de 12-13 de março a 9-10 

de abril de 2022, sugerimos que, antes de entregar os bilhetinhos com 

as questões em cada uma das celebrações correspondentes, explique o 

sentido das mesmas, uma vez que se referem a núcleos temáticos 

específicos. 

 

 

I. (12-13 de fevereiro) 

Questão 

A Igreja faz parte da tua vida e sentes que podes ter um papel dentro dela? 

Achas que a Igreja te apoia nos momentos bons e maus da vida?  

 

Proposta a incluir na homilia: 

Inspirados por Lc 6,17.20-26, em que se proclamam as Bem-aventuranças, 

insistir que a felicidade do Reino dos Céus é uma proposta para todas as pessoas, 

sem distinção. A Igreja é instrumento de salvação, na restituição da dignidade 

a quem a perdeu ou no cuidado para com aqueles que se sentem à margem ou 

foram descartados. Na Igreja e na sociedade, estamos no mesmo caminho, lado 

a lado. Estamos na mesma barca… 

 

 

II. (19-20 de fevereiro) 

Questão: 

Pensas que a tua opinião é escutada e valorizada na tua paróquia, comunidade 

e na Igreja em geral? 

 

Proposta a incluir na homilia: 

A escuta é o primeiro passo para cuidar dos outros, sobretudo os que se sentem 

marginalizados. A escuta só será possível se houver ligações entre os corações, 

pois não é uma questão de mera troca de “palavreado”, mas de descobrir quais 

as feridas ou gritos precisam de consolação ou esperança. É preciso que haja 

corações abertos, sem preconceitos. Convém que o coração que escuta não 

coloque fronteiras ao amor, conforme aprendemos em Lc 6, 27-38. 

 

 

!! EM ATUALIZAÇÃO !! 
  



 

 

III. (26-27 de fevereiro) 

Questão: 

Como é que vês a comunicação da Igreja? Achas que a sua mensagem faz parte 

da vida e ajuda a encarar os desafios da mesma? Que mudanças propunhas?  

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 

 

IV. (5-6 de março) 

Questão: 

Achas que as celebrações litúrgicas são participativas e potenciadoras de uma 

experiência de Deus e da comunidade? O que é que deveria mudar? 

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 

 

 

V. (12-13 de março) 

Questão: 

Achas que a Igreja está aberta a todos e todos podem participar? O que é que 

mudavas?  

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 

 

 

VI. (19-20 de março) 

Questão: 

Conheces outras confissões cristãs? Achas que existe relação destas com a 

Igreja Católica e que é possível fazer coisas em comum? 

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 

 

 

VII. (26-27 de março) 

Questão: 

Sentes-te envolvido na Igreja? Como é que gostarias de participar? Quais são 

as formas de dares a conhecer a tua opinião que gostarias fossem 

implementadas? 

 

Proposta a incluir na homilia: 



 

 

(Em breve.) 

 

 

VIII. (2-3 de abril) 

Questão: 

Pensas que na Igreja existe transparência? O que é que deveria mudar? 

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 

 

 

IX. (9-10 de abril) 

Questão: 

Que caminhos deveriam ser percorridos para que todos se sentissem membros 

do corpo eclesial? 

 

Proposta a incluir na homilia: 

(Em breve.) 

 


