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PREGÀRIA “ADSUMUS”
Som davant vostre, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre vertader conseller:
veniu a nosaltres,
donau-nos suport,
entrau en els nostres cors.
Ensenyau-nos el camí,
mostrau-nos com arribar a la meta.
Impediu que perdem el rumb
com a persones
febles i pecadores.
No permeteu que
la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn
per perjudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal ens esforcem
per aconseguir la vida eterna.
Això us ho demanam a Vós,
que obrau en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.
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Síntesi de la consulta
El coordinador de cada grup haurà d’enviar aquesta síntesi abans del 20
de març de 2022 el correu sinode@bisbatdemenorca.org.

1.- Revisió de l’procés
 Com heu viscut aquesta experiència de consulta? Assenyaleu
coses positives i negatives
 Quines tensions o desacords han sorgit? ¿Quines qüestions han
estat les més importants? ¿Quins van fer aflorar diversos punts
de vista?

2.- La pregunta fonamental
 Com es realitza en concret el “caminar junts”?
 Quins camins hem de recórrer per créixer en sinodalitat?
 Quins passos ens convida a donar l’Esperit?

3.- La nostra Església diocesana
 En quines àrees necessita la nostra Església millorar i convertirse? (¿en la seva vida espiritual, cultura, actituds, estructures,
pràctiques pastorals, relacions, sortida missionera, etc.)?
 De quina manera l’Esperit Sant convida a la nostra Església
diocesana a créixer en sinodalitat? Quins passos ha de donar la
Diòcesi per ser més sinodal?

4.- Altres aportacions que han sorgit en el diàleg en relació amb
l’Església diocesana o l’Església universal
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INTRODUCCIÓ: LA FASE SINODAL DIOCESANA
La fase diocesana de el Sínode dels Bisbes
“L’objectiu d’aquesta fase diocesana és consultar el Poble de Déu
perquè el Procés Sinodal es realitzi a través de l’escolta de tots els
batejats. En convocar aquest Sínode, el Papa Francesc convida a tots els
batejats a participar en aquest procés Sinodal que comença a nivell
diocesà. Les diòcesis estan cridades a tenir en compte que els subjectes
principals d’aquesta experiència sinodal són tots els batejats”
(Vademècum, 2.1).
És important que s’escolti la veu de sacerdots, diaques, religiosos i laics.
Al mateix temps, serà de fonamental importància que també trobi espai
la veu dels pobres i dels exclosos (refugiats, emigrants, els que viuen en
pobresa, etc.). Hauran de trobar mitjans creatius per implicar també els
infants i els joves.
L’important d’aquesta fase no és contestar unes preguntes, sinó viure
una experiència sinodal d’escolta mútua i de caminar junts. “El cor de
l’experiència sinodal és escoltar Déu a través de l’escolta recíproca,
inspirats en la Paraula de Déu” (Vademècum, 4.1).
Per a la fase diocesana es constituiran “grups de consulta sinodal” a les
parròquies i comunitats. Es poden incorporar també els moviments,
associacions de fidels i altres entitats com escoles o centres de
3
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catequesi. Les persones individualment també podran contribuir a la
consulta, enviant la seva aportació a la persona de contacte diocesana.
Aquesta fase diocesana començarà el 17 d’octubre de 2021 i s’estendrà
fins el 2 d’abril de 2022, dia en què es clausurarà aquesta fase del Sínode.
Després seguiran reunions presinodals a nivell nacional i continental,
abans de la fase final, que tindrà lloc a Roma, l’octubre de 2023.
Els grups de consulta sinodal
És molt important que la consulta sigui el més àmplia possible, de
manera que oferim “una oportunitat perquè tot el poble de Déu
discerneixi conjuntament com avançar en el camí per ser una Església
més sinodal a llarg termini” (Vademècum, 1.3).
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4.- Diàleg en el grup
Podem parlar sobre:
 Com es realitza en concret el “caminar junts”?
 Quins camins hem de recórrer per créixer en sinodalitat?
 Quins passos ens convida a donar l’Esperit?
- En l’estil de vida de l’Església
- En relació amb les estructures i processos eclesials (la
sinodalitat queda en un pur desig si no s’encarna en
estructures i processos)
- En relació amb els processos i esdeveniments sinodals
(Sínode dels bisbes, Sínodes diocesans, Assemblees, ...)

Les parròquies compten ja amb un organisme sinodal, que és el consell
de pastoral, el qual ha d’intervenir per organitzar, facilitar i donar vida al
procés sinodal en la pròpia comunitat, tenint sempre present que s’ha
de fer un esforç per escoltar la veu de les perifèries.
A més del Consell de Pastoral Parroquial, convé que es constitueixin en
les parròquies grups de consulta sinodal. Es poden constituir amb
persones que desenvolupen una mateixa missió pastoral (catequistes,
litúrgia, Càritas, etc.), però l’ideal és que els grups estiguin formats per
persones amb diverses experiències, edats i formes de vida. Com s’ha
dit, seria desitjable que s’incorporaran també persones de les perifèries
(econòmica, existencial, eclesial, etc.).
Cada grup tindrà un coordinador, que serà el responsable de moderar la
reunió i de presentar a la persona de contacte diocesana la síntesi dels
treballs del grup. Abans del 30 d’octubre, s’han de comunicar a la
persona de contacte diocesana els grups que s’han format i el nom i
dades dels coordinadors (telèfon, e-mail).
Per desenvolupar aquesta consulta, en la nostra Diòcesi hem preparat
cinc temes, que poden desenvolupar-se en cinc sessions. L’últim tema
és el que planteja la pregunta fonamental que ens dirigeix el Papa als
cristians. En els temes es poden trobar suggeriments per a l’oració i el
diàleg. A la fi de tot el procés, es realitzarà una síntesi, responent a les
4
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3.- Un text per a la reflexió
“A la llum de les seves fonts normatives i dels seus fonaments teologals
es pot esbossar un descripció articulada de la sinodalitat com a dimensió
constitutiva de l’Església.
a) La sinodalitat designa sobretot l’estil peculiar que qualifica la vida i
la missió de l’Església expressant la seva naturalesa com el caminar
junts i el reunir-se en assemblea del Poble de Déu convocat pel
Senyor Jesús en la força de l’Esperit Sant per anunciar l’ Evangeli. Ha
expressar-se en la manera ordinària de viure i obrar de l’Església.
Aquest modus vivendi et operandi es realitza mitjançant l’escolta
comunitària de la Paraula i la celebració de l’Eucaristia, la fraternitat
de la comunió i la corresponsabilitat i participació de tot el Poble de
Déu, en els seus diferents nivells i en la distinció dels diversos
ministeris i rols, en la seva vida i en la seva missió.
b) La sinodalitat designa a més, en un sentit més específic i determinat
des del punt de vista teològic i canònic, aquelles estructures i aquells
processos eclesials en què la naturalesa sinodal de l’Església
s’expressa en el nivell institucional, de manera anàloga, en els
diversos nivells de la seva realització: local, regional, universal.
Aquestes estructures i processos estan al servei del discerniment de
l’autoritat de l’Església, cridada a indicar, escoltant l’Esperit Sant, la
direcció que s’ha de seguir.
c)

La sinodalitat designa, finalment, la realització puntual d’aquells
esdeveniments sinodals en què l’Església és convocada per
l’autoritat competent i segons específics procediments determinats
per la disciplina eclesiàstica, involucrant de maneres diverses, a
nivell local, regional i universal, a tot el Poble de Déu sota la
presidència dels bisbes en comunió col·legial i jeràrquica amb el
Bisbe de Roma, per discernir el seu camí i qüestions particulars, i per
assumir decisions i orientacions per tal de dur a terme la seva missió
evangelitzadora” (COMISSIÓ TEOLÒGICA INTERNACIONAL, La
sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església (2018), 70).
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preguntes contingudes en l’apartat “síntesi de la consulta”. Aquestes
respostes s’han d’enviar al correu sinode@bisbatdemenorca.org. Les
aportacions es poden enviar fins al 20 de març de 2022. La persona de
contacte diocesana és el diaca Joan Mercadal Victory.
La dinàmica de les reunions de consulta sinodal
a) L’escolta de l’Esperit Sant
El procés sinodal ens demana estar atent al que l’Esperit Sant inspira per
a la nostra Església. Per això, la dinàmica de tot el procés ha de ser orant.
A les reunions hem de propiciar un ambient espiritual que afavoreixi
l’obertura a compartir i escoltar. El procés ha d’estar ben arrelat en
l’escolta de la Paraula de Déu i en la pregària, per poder discernir la veu
de l’Esperit. El procés sinodal és, sobretot, un procés espiritual, d’escolta
per al discerniment.
Les reunions començaran amb l’oració “Adsumus”, amb la qual
s’iniciaven les sessions del Concili Vaticà II. Inclouran sempre la lectura
de la Paraula i un temps de silenci per a la meditació. És important
escoltar junts. Per a cada tema suggerim un text de l’Escriptura, que pot
ser llegit, escoltat i comentat.
b) L’escolta de el poble de Déu
En el procés sinodal és fonamental el diàleg per discernir
comunitàriament el camí. El diàleg suposa escoltar a tots, no només als
que tenen les mateixes opinions que nosaltres. És necessària la humilitat
per escoltar, l’obertura de cor i la valentia per a parlar.
El diàleg sempre ha de tenir com a base l’experiència viscuda. Amb
aquesta finalitat, convé partir de l’experiència en la pròpia església
particular (diòcesi, parròquia, moviment), per rellegir les experiències
viscudes (dificultats i obstacles per a viure la sinodalitat; èxits i alegries)
i preguntar-se on ressona la veu de l’Esperit en aquestes experiències
(què ens demana aquesta veu, quines coses s’han de potenciar i per
quins camins es necessari créixer).
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Es suggereixen unes preguntes per facilitar el diàleg. L’important no és
respondre a cadascuna de les preguntes, sinó establir un diàleg a partir
de la pròpia experiència sobre el tema que es planteja.
c)

Resum conclusiu

El coordinador, per acabar la reunió, pot fer un breu resum del que s’ha
tractat i revisar amb el grup l’experiència viscuda. Serà bo acabar amb
una oració comunitària.
A la fi de les cinc sessions, el coordinador enviarà la “síntesi de la
consulta” a la persona de referència diocesana, que és la responsable
d’elaborar la Síntesi dels treballs diocesans. Aquesta síntesi serà
presentada a la Reunió pre-sinodal diocesana, el 2 d’abril de 2022. Es diu
en el vademècum que la síntesi diocesana no s’ha de reduir a una sèrie
d’afirmacions genèriques doctrinalment correctes, sinó que ha de
reflectir les experiències de la pròpia església tenint en compte també
les veus divergents.
d) Altres aspectes
En el vademècum se suggereix que, a més dels aspectes més formals
com parlar i escoltar-se, és bo que les reunions tinguin també aspectes
informals com activitats de grup, pausa per al cafè, temps de compartir,
etc. És bo fomentar la convivència.
Materials per preparar el Sínode
Pera preparar el Sínode comptam amb els següents materials:
 “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió.
Document preparatori” (publicat en setembre 2021).
 “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió.
Vademècum per al Sínode sobre la sinodalitat “(publicat en
setembre 2021).
 PAPA FRANCESC, Discurs en el 50 aniversari de la institució del
Sínode dels bisbes (17 d’octubre de 2015).
 PAPA FRANCESC, Discurs als fidels de la Diòcesi de Roma (18 de
setembre de 2021)
6
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demanat per la casa de Simó i ja eren davant la porta. Trucaren i
preguntaren: “¿S’allotja aquí Simó, que duu el sobrenom de Pere?”. Pere
cavil·lava encara sobre la visió, quan l’Esperit Sant li digué: “Hi ha tres
homes que et busquen. Aixeca’t i baixa, i no dubtis d’anar amb ells, que
els he enviat jo”. Pere baixà a trobar aquells homes i digué: “Jo soc el qui
busqueu. Per què heu vingut?”. Ells respongueren: “El centurió Corneli,
un home just i que creu en l’únic Déu, molt apreciat per tots els jueus, ha
rebut d’un àngel sant l’ordre de fer-te venir a casa d’ell i d’escoltar les
paraules que tu li diràs”. Pere, aleshores, els feu entrar i els donà
acolliment. L’endemà se’n va anar amb ells acompanyat d’alguns
germans de Jafa. El dia següent van arribar a Cesarea, on Corneli, que
havia convocat els seus parents i els amics més íntims, ja els esperava.
Quan Pere estava a punt d’entrar a la casa, Corneli sortí a rebre’l i es
prosternà als seus peus. Pere el va fer aixecar dient-li: “Alça’t, que jo no
soc més que un home, igual que tu”. Tot conversant amb ell, Pere entrà
a la casa i va trobar-hi molta gent reunida. Els digué: “Vosaltres sabeu
prou bé que a un jueu no li és permès de tenir tractes amb un estranger
o d’entrar a casa seva. Però Déu m’ha fet comprendre que no he de tenir
cap persona per impura i que no tinc prohibits els tractes amb ningú. Per
això, quan han vingut a buscar-me, no hi he posat dificultats. Ara, doncs,
pregunto per què m’heu vingut a trobar. Corneli respongué: “Fa quatre
dies, en aquesta hora, mentre jo feia aquí a casa meva la pregària de la
tarda, es presentà davant meu un home amb vestits resplendents i em va
dir: Corneli, Déu ha escoltat la teva pregària i té presents les teves
almoines. Envia algú a Jafa a cercar Simó, que duu el sobrenom de Pere.
S’allotja a casa de Simó, blanquer d’ofici, vora el mar. Immediatament
t’he fet anar a buscar, i tu has tingut la bondat de venir. Ara, doncs, tots
nosaltres som aquí davant de Déu per escoltar tot allò que el Senyor t’ha
manat de dir-nos”. Llavors Pere prengué la paraula i digué: “Ara veig de
veritat que Déu no fa distinció de persones, sinó que es complau en els
qui creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguin. (Fets
10, 1-35)
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TEMA 5: COM CAMINAR JUNTS
Després de les reflexions precedents, en aquest tema es tracta de
respondre a la pregunta fonamental que el Sínode ens presenta: “En una
Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots” caminen junts “: com es
realitza avui aquest” caminar junts “ en la pròpia Església particular?
Quins passos ens convida a donar l’Esperit per créixer en el nostre
“caminar junts”? “

GUIA DE TREBALL PER A LA FASE SINODAL DIOCESANA

 COMISSIÓ TEOLÒGICA INTERNACIONAL, La sinodalitat en la vida
i en la missió de l’Església (2018)
Es poden trobar aquests documents
https://www.synod.va/es.html

1.- Pregària inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Paraula de Déu i temps de silenci
Hi havia a Cesarea un home que es deia Corneli, un centurió de la cohort
anomenada Itàlica; era un home piadós, que creia en l’únic Déu amb tota
la seva família, feia moltes almoines als membres del poble jueu i
pregava a Déu constantment. Un dia, a l’hora de la pregària de la tarda,
va tenir una visió i va veure clarament un àngel de Déu que entrava a
casa seva i el cridava: “Corneli!”. Ell se’l mirà fixament i, esglaiat, digué:
“Què hi ha, Senyor?”. L’àngel continuà: “Les teves pregàries i les teves
almoines han arribat davant de Déu, i ell les té presents. Ara, doncs, envia
alguns homes a Jafa a cercar un tal Simó, que duu el sobrenom de Pere.
S’allotja a casa d’un tal Simó, blanquer d’ofici, que té la casa vora el
mar”. Quan l’àngel que li parlava se n’hagué anat, Corneli va fer venir
dos criats i un soldat piadós, un dels seus homes de confiança, els ho va
explicar tot i els envià a Jafa. L’endemà, cap al migdia, mentre ells encara
feien camí i s’acostaven a la ciutat, Pere pujà al terrat a pregar. Li vingué
gana i volia menjar alguna cosa. Mentre li ho preparaven, va tenir un
èxtasi: veié que el cel s’havia obert i que en baixava, fins a tocar a terra,
una mena de gran llençol suspès per les quatre puntes. Dintre el llençol
hi havia tota mena de quadrúpedes, de rèptils i d’ocells. Llavors una veu
li va dir: “Pere, aixeca’t. Mata i menja”. Pere contestà: “De cap manera,
Senyor. Mai no he menjat res de prohibit ni d’impur”. La veu es va
adreçar a Pere per segona vegada: “No tinguis per impur allò que Déu
ha fet pur”. Això es va repetir tres vegades, i tot seguit aquell llençol fou
endut cap al cel. Mentre Pere, tot perplex, es preguntava què podia
significar la visió que havia tingut, els homes enviats per Corneli havien
22
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4.- Diàleg en el grup
 Mirant a la nostra Església diocesana, quins són els llocs i
modalitats de diàleg? ¿Com s’afronten les divergències de
visions?
 En relació amb altres cristians: ¿quines relacions mantenim amb
els germans i germanes d’altres confessions cristianes?
¿Caminem juntament amb ells?
 En relació amb altres religions: ¿quines experiències de diàleg i
de tasca compartida tenim amb els creients d’altres religions i
amb els que no creuen?
 En la societat: Com dialoga l’Església i com aprèn d’altres
instàncies de la societat (món de la política, economia, cultura,
pobres, etc)?

21
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3.- Un text per a la reflexió
“El diàleg sinodal implica valor tant en el parlar com en el escoltar. No es
tracta d’enrocar-se en un debat en el qual un interlocutor intenta
imposar-se sobre els altres o de refutar les seves posicions amb
arguments contundents, sinó d’expressar-se amb respecte ja que, en
consciència, es percep allò que ha estat suggerit per l’Esperit Sant com
útil en vista del discerniment comunitari, al mateix temps que obert a
tot el que, en les posicions dels altres, és suggerit pel mateix Esperit «per
al bé comú» (cfr. 1 Cor 12,7).
El criteri segons el qual «la unitat preval sobre el conflicte» val en forma
específica per a l’exercici del diàleg, per a tractar la diversitat d’opinions
i d’experiències, per aprendre «una manera de fer la història, en un
àmbit vivent on els conflictes , les tensions i els contraris poden arribar
a una unitat pluriforme que engendra nova vida”, fent possible el
desenvolupament “d ‘una comunió en les diferències”(EG 228). En
efecte, el diàleg ofereix l’oportunitat d’adquirir noves perspectives i
nous punts de vista per il·luminar l’examen del tema que s’està tractant.
Es tracta d’exercitar «una manera relacional de veure el món, que es
converteix en coneixement compartit, visió en la visió d’un altre o visió
comú de totes les coses» (Lumen Fidei, 27). Per a Sant Pau VI el vertader
diàleg és «un art de comunicació espiritual» (Ecclesiam suam, 31) que
exigeix actituds específiques: l’amor, el respecte, la confiança i la
prudència, «El clima del diàleg és l’amistat. Més encara, és “servei”
(Ecclesiam suam, 36). Com subratlla Benet XVI: les veritats “logos”, “que
creen” diá-legs” i, per tant, comunicació i comunió» (Caritas in veritate,
4) “. (COMISSIÓ TEOLÒGICA INTERNACIONAL, La sinodalitat en la vida i
en la missió de l’Església (2018), 111).
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TEMA 1: CAMINAR JUNTS
La nostra reflexió sobre la sinodalitat part de la presa de consciència que
caminam al costat d’altres. Convé que identifiquem qui són aquests
companys de camí i quines són les actituds amb les que hem de caminar
(escoltar i prendre la paraula).

1.- Pregària inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Paraula de Déu i temps de silenci
Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat
Emmaús, que es troba a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven
entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven i discutien,
Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus
ulls eren incapaços de reconèixer-lo. Jesús els preguntà: “Què és això que
comenteu entre vosaltres tot caminant?”. Ells es van aturar amb un
posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: “¿Tu ets l’únic
foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat
aquests dies?”. Els preguntà: “Què hi ha passat?”. Li contestaren: “El cas
de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant
de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents
el van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar.
Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel; però ara,
amb tot això, ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses. És
cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon
matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins
havien tingut una visió d’àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns
dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat
tot tal com les dones havien dit, però a ell no l’han vist. Aleshores Jesús
els digué: “Feixucs d’enteniment i de cor per a creure tot el que havien
anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans
d’entrar a la seva glòria?”. Llavors, començant pels llibres de Moisès i
continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de
les Escriptures que es refereixen a ell. Mentrestant, s’acostaven al poble
on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb
9
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força dient-li: “Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha
començat a declinar”. I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s’hagué
posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el
donava. Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell
desaparegué del seu davant. I es van dir l’un a l’altre: “¿No és veritat que
el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens
obria el sentit de les Escriptures?”. Llavors mateix es van aixecar de taula
i se’n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i els qui eren
amb ells, que els van dir: “Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha
aparegut a Simó!”. També ells contaven el que havia passat pel camí i
com l’havien reconegut quan partia el pa. (Lluc 24, 13-35)
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TEMA 4: DIÀLEG I OBERTURA
El diàleg ha de ser el camí de l’Església, la qual cosa exigeix tenacitat i
perseverança. L’estil dialogal ha d’estar present tant en la vida interna
de l’Església com en la relació amb altres cristians, amb altres religions i
amb la societat.

1.- Pregària inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Paraula de Déu i temps de silenci

“La sinodalitat representa el camí principal per a l’Església, cridada a
renovar-se sota l’acció de l’Esperit i gràcies a l’escolta de la Paraula. La
capacitat d’imaginar un futur divers per a l’Església i per a les institucions
a l’altura de la missió rebuda depèn en gran part de la decisió de
començar a posar en pràctica processos d’escolta, de diàleg i de
discerniment comunitari, en els quals tots i cadascun puguin participar i
contribuir. Al mateix temps, l’opció de “caminar junts” és un signe
profètic per a una família humana que té necessitat d’un projecte
compartit, capaç d’aconseguir el bé de tots. Una Església capaç de
comunió i de fraternitat, de participació i de subsidiarietat, en la fidelitat
al que s’anuncia, podrà situar-se al costat dels pobres i dels últims i
prestar-los la pròpia veu. Per a “caminar junts” es necessari que ens
deixem educar per l’Esperit en una mentalitat vertaderament sinodal,
entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió sense
el qual no serà possible la «perenne reforma, de la qual l’Església
mateixa, com a institució humana i terrenal, té sempre necessitat » (UR,
n. 6; cf. EG, n. 26)”. (Document preparatori, 9)

Ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d’una
manera digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa,
amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de
conservar la unitat de l’Esperit amb el lligam de la pau. Un sol cos i un
sol Esperit, com és també una de sola l’esperança que us dona la vocació
que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i
Pare de tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en
tots. Cada un de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura del do de
Crist. Per això diu l’Escriptura: “Va pujar a les altures, s’endugué un
seguici de captius, va repartir dons als homes”. Ara bé, això de “va pujar”
vol dir que abans havia baixat a les regions inferiors, és a dir, a la terra.
El qui va baixar és el mateix que després ha pujat més amunt de tots els
cels, per omplir totes les coses. I és ell qui ha fet a uns el do de ser
apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el de ser evangelitzadors,
a d’altres el de ser pastors i mestres; i així ha preparat els qui formen el
poble sant perquè exerceixin el ministeri d’edificar el cos de Crist, fins que
tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de
Déu, a formar l’home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist.
Així ja no serem infants, moguts d’ací d’allà i portats a la deriva pel vent
de qualsevol doctrina, a mercè dels enganys humans i víctimes de
l’astúcia que encamina a l’error. Més aviat, mantenint-nos en la veritat i
en l’amor, creixerem en tot vers el Crist, que és el cap. Per ell, tot el cos
es manté unit harmoniosament gràcies a tota mena de juntures que el
sostenen; així, d’acord amb l’energia distribuïda segons la mesura de
cada membre, tot el cos va creixent i edificant-se en l’amor. (Ef 4, 1-16)
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comunitats religioses i en altres formes de comunió, dones i homes,
joves i ancians, tots esteim convidats a escoltar-nos els uns als altres, per
sentir els impulsos de l’Esperit Sant, que ve a guiar els nostres esforços
humans, introduint vida i vitalitat a l’Església i portant-nos a una
comunió més profunda per a la nostra missió en el món. Mentre
l’Església emprèn aquest viatge sinodal, hem de fer tot el possible per
arrelar en experiències d’autèntica escolta i discerniment, encaminantnos a convertir-nos en l’Església que Déu ens crida a ser” (Vademècum,
1.2).

4.- Diàleg en el grup
 De quina manera es convoca a cada batejat perquè participi en
la missió i sigui protagonista de la mateixa?
 Com sosté la comunitat als seus membres obstinats en un servei
a la vida pública (compromís social i polític, investigació,
ensenyament, món de la cultura, mitjans de comunicació, etc.)?
 Com es realitza el discerniment sobre les opcions que es
refereixen a la missió i qui hi participa? Com promovem la
participació en la presa de decisions dins de comunitats
jeràrquicament estructurades?
 Com s’exerceix l’autoritat en la nostra Diòcesi? Es promou
l’assumpció de responsabilitats per part dels fidels? ¿Com
funcionen els organismes de sinodalitat (consells parroquials i
diocesans)?

18
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4.- Diàleg en el grup
En el diàleg podem parlar sobre el següent:
 Qui són els que “caminen junts”? ¿Què ens demana caminar
junts? ¿Quines persones o grups s’han quedat al marge d’aquest
caminar junts?
 Tenim actitud d’escolta de l’altre, amb una ment i cor oberts?
¿Són escoltats en l’Església els laics i, en particular, els joves i les
dones? ¿Escoltam a les minories, els descartats i exclosos?
 Tenim la llibertat i valentia de parlar? ¿Promovem a la comunitat
un estil de comunicació lliure i autèntica, sense falsedats ni
oportunismes?

11
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TEMA 3: CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ
La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església, en la qual tots els
seus membres estan cridats a participar-hi. Per a això és necessària una
Església que sigui participativa i corresponsable.

1.- Pregària inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Paraula de Déu i temps de silenci
Els dons són diversos, però l’Esperit és un de sol. Són diversos els serveis,
però el Senyor és un de sol. Els miracles són diversos, però Déu és un de
sol, i és ell qui ho obra tot en tots. Les manifestacions de l’Esperit que rep
cadascú són en bé de tots. Un, per mitjà de l’Esperit, rep el do de parlar
amb saviesa; un altre rep el do del coneixement per obra del mateix
Esperit; un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un altre,
el do de guarir, en virtut de l’únic Esperit; un altre, el do de fer miracles;
un altre, el do de profecia; un altre, el de discernir els esperits; un altre,
el do de parlar en llengües; un altre, el do d’interpretar-les. Tot això és
obra de l’únic i mateix Esperit, que distribueix els seus dons a cadascú tal
com ell vol. El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui
molts membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos.
Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol
Esperit per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol
Esperit (1 Co 12, 4-13)

3.- Un text per a la reflexió
“La sinodalitat permet a tot el Poble de Déu caminar junts, en escolta de
l’Esperit Sant i de la Paraula de Déu, per a participar en la missió de
l’Església en la comunió que Crist estableix entre nosaltres. En definitiva,
el caminar junts és la forma més eficaç de manifestar i posar en pràctica
la naturalesa de l’Església com a Poble de Déu pelegrí i missioner (DP, 1).
Tot el Poble de Déu comparteix una dignitat i una vocació comuna a
través del Baptisme. Tots esteim cridats, en virtut del nostre Baptisme,
a participar activament en la vida de l’Església. A les parròquies, en les
petites comunitats cristianes, en els moviments de laics, en les
17
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TEMA 2: CELEBRAR JUNTS
Només podem caminar junts sobre la base de l’escolta comunitària de
la Paraula i la celebració de l’Eucaristia. Convé que ens adonem de la
importància de pregar i celebrar junts la nostra fe.

1.- Pregària inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Paraula de Déu i temps de silenci
Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en
comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels
apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran
respecte. Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots;
venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons
les necessitats de cadascú. Cada dia eren constants a assistir
unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el
seu aliment amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de
tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la
salvació (Fets2, 42.47).

3.- Un text per a la reflexió
“L’assemblea eucarística és la font i el paradigma de l’espiritualitat de
comunió. S’hi manifesten els elements específics de la vida cristiana
destinats a plasmar el affectus sinodalis.
a) La invocació de la Trinitat
L’assemblea eucarística comença amb la invocació de la Santíssima
Trinitat. Convocada pel Pare, en virtut de l’Eucaristia, l’Església arriba a
ser, amb l’efusió de l’Esperit Sant, el sagrament vivent de Crist: «On n’hi
ha dos o més reunits en el meu nom, jo som allí enmig d’ells» ( cfr. Mt
18,19). La unitat de la Santíssima Trinitat en la comunió de les tres
divines Persones es manifesta en la comunitat cristiana cridada a viure
«la unió ... en la veritat i en la caritat», mitjançant l’exercici dels
respectius dons i carismes rebuts de l’Esperit Sant, en vista del bé comú.
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b) La reconciliació.

e) La missió.

L’assemblea eucarística propicia la comunió mitjançant la reconciliació
amb Déu i amb els germans. La confessio peccati celebra l’amor
misericordiós del Pare i expressa la voluntat de no seguir el camí de la
divisió causada pel pecat, sinó el de la unitat: «Si quan presentes la teva
ofrena davant l’altar et recordes que el teu germà té alguna cosa contra
tu, hauràs d’anar a fer les paus primer amb el teu germà; després
presenta la teva ofrena» (Mt 5,23-24). Els esdeveniments sinodals
impliquen el reconeixement de les pròpies fragilitats i la comanda
recíproca del perdó. La reconciliació és el camí per a viure la nova
evangelització.

Ite, missa est. La comunió realitzada per l’Eucaristia impulsa cap a la
missió. El que participa del Cos de Crist està cridat a compartir l’alegre
experiència amb tots. Cada esdeveniment sinodal estimula l’Església
perquè surti del campament (cfr. Heb 13,13) per dur a Crist als homes
que esperen la seva salvació. Sant Agustí afirma que hem de «tenir un
sol cor i una sola ànima en el camí cap a Déu». La unitat de la comunitat
no és vertadera sense aquest télos interior que la guia al llarg dels
senders del temps cap a la meta escatològica de «Déu tot en tots» (cfr.
1 Cor 15,28). Es necessari deixar-se interpel·lar sempre per la pregunta:
Com podem ser vertaderament Església sinodal si no vivim “en sortida”
cap a tots per anar junts cap a Déu?” (COMISSIÓ TEOLÒGICA
INTERNACIONAL, La sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església
(2018), 109)

c)

L’escolta de la Paraula de Déu.

A l’assemblea eucarística s’escolta la Paraula per a rebre el missatge i
il·luminar amb ell el camí. S’aprèn a escoltar la veu de Déu meditant
l’Escriptura, especialment l’Evangeli, celebrant els sagraments, sobretot
l’Eucaristia, acollint als germans, especialment als pobres. El que
exerceix el ministeri pastoral i està cridat a partir el pa de la Paraula
juntament amb el Pa eucarístic, ha de conèixer la vida de la comunitat
per a comunicar el missatge de Déu en la circumstància i en l’hora en
què ella viu. L’estructura dialògica de la litúrgia eucarística és el
paradigma del discerniment comunitari: abans d’escoltar-nos els uns als
altres, els deixebles han d’escoltar la Paraula.
d) La comunió.

4.- Diàleg en el grup
 Quin lloc té l’escolta de la Paraula de Déu i la pregària en el nostre
caminar junts?
 Com inspira i orienta el nostre caminar la celebració eucarística?
¿Inspira les decisions més importants?
 Com promovem la participació activa de tots els fidels en la
litúrgia?
 Què espiritualitat ha de guiar el nostre caminar junts? ¿Vivim una
espiritualitat de comunió?

L’Eucaristia «crea comunió i propicia la comunió» amb Déu i amb els
germans. Originada en Crist mitjançant l’Esperit Sant, la comunió és
participada per homes i dones que, tenint la mateixa dignitat de
Batejats, reben del Pare i exerceixen amb responsabilitat diverses
vocacions -que tenen com a font el Baptisme, la Confirmació, l’ordre
sagrat i dons específics de l’Esperit Sant- per formar amb la multitud dels
membres un sol cos. La rica i lliure convergència d’aquesta pluralitat en
la unitat és el que s’activa en els esdeveniments sinodals.

14

15

