
 

 

 

Santo André, 19 de outubro de 2017. 

COS 5/2017 

 

5ª Carta de Orientação Sinodal 

A TODOS OS MEMBROS SINODAIS 

 

Queridos Irmãos e Irmãs, paz e bem! 

 

É com alegria que nos aproximamos do grande dia em que realizaremos a nossa 

Assembleia Sinodal. Muitos passos foram dados para o nosso crescimento e amadurecimento 

na conscientização do verdadeiro objetivo deste Sínodo. Nada seria possível, sem o empenho 

pessoal de cada membro sinodal, por isso, antecipadamente, nossa diocese agradece a 

dedicação de todos vocês.  

 

Nesta correspondência, queremos transmitir algumas instruções necessárias para nossa 

Assembleia, em 15 de novembro, no Externato Santo Antônio (Rua São Luís, 80, no Bairro 

Santa Paula - São Caetano do Sul), das 7h30 às 18h - onde participam todos membros 

sinodais. 

Algumas orientações essenciais para a Assembleia: 

 

• Pede-se uma releitura do Regimento do Sínodo (entregue junto da Pasta do Sínodo 

ou em www.sinodo.diocesesa.org.br), a votação das prioridades será conforme este 

material. 

• Você recebeu neste envelope o Instrumento de Trabalho com as Liturgias do dia 

15/11, as 10 Prioridades Regionais e os dados fundamentais do Sínodo até agora. Seu 

estudo prévio é imprescindível para sua adequada atuação/votação, trata-se de um 

sinal de sua responsabilidade com os que você representa; 

• A cédula para votação da prioridade é seu crachá sinodal - não o esqueça. 

• Assim que chegar ao local assine a lista de presença - para efeito de registro histórico. 

• No local será servido almoço do tipo self service, sem custo neste momento para os 

participantes. Para efeito de controle no número de comensais, solicitamos sua 

confirmação deste serviço até o dia 1/11 às 17h, utilizando para isso o telefone do 

Centro de Pastoral: 4438-2077; 

• No dia da Assembleia, uma equipe de voluntários estará nas imediações do local para 

orientar e auxiliar quanto aos locais disponíveis para estacionar. Para aqueles que 

preferirem, estará disponível estacionamento pago com número limitado de vagas nas 

dependências do Externato; 

• Ao encerrarmos o segundo grupo no período da tarde, faremos uma Procissão Solene 

em direção à Paróquia Sagrada Família (distância de 5 quarteirões do Externato) e 

nesta comunidade celebraremos a Missa de Encerramento com previsão de término 

às 18h.  

• Diante do elevado custo financeiro para a realização deste grandioso evento, 

aproveitamos o ensejo para agradecer toda e qualquer doação que será bem-vinda 



ao momento do ofertório de nossa Celebração Eucarística, que finalizará nosso 

trabalho desse dia. 

• Ao final da missa, os que desejarem, poderão visitar o Museu anexo à Paróquia que 

terá uma exposição sobre o Sínodo Diocesano. 

Já estamos contando com as preces dos intercessores que acompanharão nossos 

trabalhos, mas, contamos também com as orações de cada membro sinodal para este momento 

importante de nossa caminhada diocesana, particularmente com as Missas, os Terços e as 

Horas Santas rezados nas comunidades.  

Ficamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas acerca dos procedimentos a 

serem realizados na Assembleia, através do contato telefônico (4469-2077) ou pelo endereço 

eletrônico centropastoral@diocesesa.org.br 

Sem mais, despedimo-nos cordialmente e aguardamos sua presença no dia 15 de 

novembro para celebrar este momento histórico para nossa Diocese. 

Em nome de Jesus, 

 

         

  ____________________________      

   Dom Pedro Carlos Cipollini       

                             Bispo Diocesano   

mailto:centropastoral@diocesesa.org.br

