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Estamos a percorrer este
camiño sinodal na
Arquidiocese de Santiago

VEN connosco a

Guía de traballo persoal
PARTICIPANTES DE GRUPOS E
COMUNIDADES ECLESIAIS

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

“Fago unha chamada a todos os diocesanos,
nenos, novos e adultos, a quen traballades na
investigación e na docencia, no mar,
na industria ou no campo, aos sacerdotes,
membros de vida consagrada e laicos,
e aos que vos sentides afastados da Igrexa,
para que colaboredes na realización do Sínodo
que é encontro de oración, reflexión e
compromiso, fortalecendo a unidade na fe e
a comuñón na Igrexa diocesana.”
D. Julián Barrio,
Homilía Misa de Apertura da fase diocesana do Sínodo 2021-2023
17-X-2021

A finalidade desta guía para quen participemos nos grupos sinodais
eclesiais é unha proposta de traballo persoal previo ás sesións de
Comuñón, Participación e Misión.
É importante que, antes da xuntanza de grupo, poidamos dedicar
este tempo persoal de silencio e reflexión, á escoita do Espírito, nun
ambiente relaxado, para lograr despois reunións máis eficaces e unha
experiencia máis frutífera.

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

Convidámoste a preparar
a próxima xuntanza

Comuñón
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“Queridos irmáns e irmás,
bo camiño xuntos! Que poidamos
ser peregrinos namorados do
Evanxeo, abertos ás sorpresas do
Espírito Santo. Non perdamos as
ocasións de graza do encontro, da
escoita recíproca, do discernimento.
Coa alegría de saber que, mentres
buscamos ao Señor, é El quen vén
primeiro ao noso encontro
co seu amor.”
(Papa Francisco, 10.X.2021)

ORA: Comeza invocando ao Espírito Santo coa oración proposta para este camiño
sinodal a fin de pedir o don do discernimento.

2

LE E MEDITA a Palabra de Deus: 1Corintios 12, 12-27

ESCOITA a canción: "VEN A CASA" de Javier Portela (https://youtu.be/5GicFCqIDbo)
LEMBRA e fai emerxer EXPERIENCIAS DE COMUÑÓN que vivises na túa Igrexa
local: parroquia, congregación, movemento ou asociación eclesial,... e con iso en
mente CONTESTA ás seguintes preguntas:
Como te sentiches?
Que alegrías te achegaron?
Cales son as dificultades e os obstáculos atopados?
Que feridas revelaron?
Que farías ti de maneira diferente?

5

ANOTA o que o Espírito Santo che SUSCITA para compartir na próxima
reunión e poder avanzar no camiño da sinodalidade
(Neste momento pódeche axudar escoitar a canción da secuencia “Ven Espírito
divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)

6

ORA e DÁ GRAZAS para rematar. Podes rezar un Ave María para pedir a
axuda da Virxe María, Nai da Igrexa

PREPARACIÓN PREVIA

Comuñón

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión
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ADIANTÁMOSCHE:
Na próxima sesión "Comuñón" trataranse estes 2 bloques que che axudarán a
descubrir diversos aspectos da comuñón vivida que nos leva á sinodalidade

Bloque 1: ACOMPAÑANTES DE VIAXE. A ACOLLIDA
Na Igrexa e na sociedade estamos no mesmo camiño, sempre con compañía, nunca
en soidade. Na propia Igrexa de Santiago de Compostela, temos que facernos
conscientes de con quen camiñamos e con quen debemos camiñar. Respondemos a
estas dúas preguntas:
a) Quen son os e as acompañantes de viaxe, é dicir, quen forman parte da nosa
Igrexa? (sinalamos un máximo de cinco colectivos/grupos)
b) Quen deberían estar e estamos a deixar fóra? (sinalamos un máximo de cinco
colectivos/grupos) Que relacións mantemos cos irmáns e as irmás das outras
realidades? Como realizamos a acollida?

Bloque 2: CELEBRAR A FE E A VIDA
“Camiñar xuntos” só é posible sobre a base da escoita comunitaria da Palabra e da
celebración da Eucaristía. A oración e a celebración litúrxica inspiran e orientan o
noso “camiñar xuntos”, por iso é polo que nos preguntemos:
a) As celebracións da nosa comunidade axúdannos a vivir a fe na nosa vida?
b) Como podemos mellorar na participación activa, nas linguaxes e símbolos, etc.,
das nosas celebracións? Que aspectos consideras necesarios para que as
celebracións nos axuden na misión?

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

Convidámoste a preparar
a próxima xuntanza

Participación

“O Sínodo é un exercicio necesario e
experiencia de beleza, non
conformándonos con pintar a
fachada. É unha ocasión para
escoitar, ser escoitado e consultar.
É comuñón de vida, de caridade e de
verdade: relación de unidade e amor;
participación na vida de Deus pola
Palabra e os Sacramentos;
comuñón-unidade das Igrexas locais
como corresponsabilidade da vida
e misión da Igrexa.”
(D. Julián Barrio, 17.X.2021)
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ORA: Comeza invocando ao Espírito Santo coa oración proposta para este
camiño sinodal a fin de pedir o don do discernimento.

2

LE E MEDITA a Palabra de Deus: Feit 10, 24-48

ESCOITA a canción: "DESPIÉRTAME" de Aaira (https://youtu.be/LMYaEZcvhEw)
LEMBRA e fai emerxer EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN que vivises na túa
Igrexa local: parroquia, congregación, movemento ou asociación eclesial,... e con iso
en mente CONTESTA ás seguintes preguntas:
Como te sentiches?
Que alegrías te achegaron?
Cales son as dificultades e os obstáculos atopados?
Que feridas revelaron?
Que farías ti de maneira diferente?

5

ANOTA o que o Espírito Santo che SUSCITA para compartir na próxima reunión
e poder avanzar no camiño da sinodalidade
(Neste momento pódeche axudar escoitar a canción da secuencia: “Ven Espíritu
divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)

6

ORA e DÁ GRAZAS para rematar. Podes rezar un Ave María para pedir a axuda
da Virxe María, Nai da Igrexa.

PREPARACIÓN PREVIA

Participación
ADIANTÁMOSCHE:
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Na próxima sesión "Participación" trataranse estes 2 bloques que che
axudarán a descubrir diversos aspectos que favorecen a participación que
nos leva á sinodalidade

Bloque 3: ESCOITAR E TOMAR A PALABRA
A escoita é o primeiro paso, pero esixe ter unha mente e un corazón abertos, sen
prexuízos. Debemos ter en conta ademais o contexto social e cultural no que vivimos
e ser conscientes das realidades coas que nos atopamos en “débeda de escoita”. Por
outra banda, todas as persoas estamos convidadas a falar con valentía integrando
liberdade, verdade e caridade. Por todo isto, cuestionámonos:
a) Sentimos que se nos escoita na Igrexa, nas parroquias, nas comunidades? Que
“voces” pasan máis desapercibidas, son ignoradas ou se silencian? Que
necesitamos coidar para ser unha “Igrexa da escoita”? (tenta concretar para non
caer en xeneralidades).
b) Existen posibilidades, espazos, estruturas, dinámicas que faciliten e promovan o
“tomar a palabra”, é dicir, expresarse, opinar e propoñer? Como podemos
promover a comunicación aberta e respetuosa, libre e construtiva nas nosas
parroquias e comunidades?

Bloque 4: PARTICIPAR E COMPARTIR RESPONSABILIDADES
A sinodalidade está ao servizo da misión da Igrexa, na que todas as persoas
bautizadas estamos chamadas a participar. Respondemos a estas preguntas:
a) Sentes o apoio do resto da comunidade no servizo á sociedade: no compromiso
social e político, na promoción da xustiza social, na cultura e educación, no mundo do
traballo, en asociacións e ámbitos de exclusión, etc.?
b) Como podemos crecer (pasos, vías,…) en participación e corresponsabilidade tanto
na Igrexa como no compromiso social? Como podemos coidar o compromiso do
laicado na sociedade?

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

Convidámoste a preparar
a próxima xuntanza

Misión

“O Sínodo significa camiñar xuntos,
todos implicados conforme
aos dons que recibimos.
Cada cristián ten un papel vital que
desempeñar na Igrexa.
Somos pedras vivas na construción do
corpo de Cristo e fermento na masa en
medio da humanidade, cultivando un
diálogo sincero e obxectivo.
Isto conleva discernir o camiño,
asumir orientacións e tomar decisións
concernentes á misión evanxelizadora”
(D. Julián Barrio, 17.X.2021)
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ORA: Comeza invocando ao Espírito Santo coa oración proposta para este
camiño sinodal a fin de pedir o don do discernimento.

2

LE E MEDITA a Palabra de Deus: Xn 4, 5-15. 25-30. 39-42

ESCOITA a canción: "EL PROFETA" de Xaquín R. Pomares
(https://www.youtube.com/watch?v=W4TM_xR6GTE)

LEMBRA e fai emerxer EXPERIENCIAS DE MISIÓN que vivises na túa Igrexa
local: parroquia, congregación, movemento ou asociación eclesial,... e con iso en
mente CONTESTA ás seguintes preguntas:
Como te sentiches?
Que alegrías te achegaron?
Cales son as dificultades e os obstáculos atopados?
Que feridas revelaron?
Que farías ti de maneira diferente?

5

ANOTA o que o Espírito Santo che SUSCITA compartir na próxima reunión e
poder avanzar no camiño da sinodalidade
(Neste momento pódeche axudar escoitar a canción da secuencia: “Ven Espíritu
divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)

6

ORA e DÁ GRAZAS para rematar. Podes rezar un Ave María para pedir a axuda
da Virxe María, Nai da Igrexa

PREPARACIÓN PREVIA

Misión
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Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

ADIANTÁMOSCHE:

tos
xun
r
a
iñ
cam
=
o
d
Síno

Na próxima sesión "Misión" trataranse estes 2 bloques que che axudarán a
descubrir diversos aspectos que nos abren á misión que nos leva á sinodalidade

Bloque 5: DIALOGAR NA IGREXA E NA SOCIEDADE
O diálogo é un camiño de perseveranza, que comprende tamén silencios e
sufrimentos, pero que é capaz de recoller a experiencia das persoas e dos pobos, por
iso é polo que nos preguntamos:
a) Cales son aqueles espazos e formas de diálogo dentro da nosa Igrexa? Como
afrontamos na nosa Igrexa as diverxencias de visións, os conflitos e as
dificultades?
b) Cres que a Igrexa estamos preto e en diálogo coa nosa sociedade actual? Que
experiencias de diálogo e tarefa compartida levamos adiante con quen ten outras
crenzas?
c) Sobre que aspectos importantes do noso mundo actual (cultura, economía,
política, sociedade civil, etc.) cres que como Igrexa deberiamos facer un maior
achegamento, ou esforzo de acollida e escoita? Que propostas de comunicación e
diálogo ves necesarias coidar hoxe para levar a cabo a misión de evanxelización
da Igrexa?

Bloque 6: DISCERNIR E DECIDIR
Nun estilo sinodal decídese por discernimento, sobre a base dun consenso que nace
da común obediencia ao Espírito. Reflexionamos e comentamos:
a) Promovemos a transparencia e a responsabilidade? Que experiencias de análise
e reflexión, de procura conxunta e discernimento coñeces ou viviches na nosa
Igrexa?
b) Que espazos, ámbitos e actitudes son necesarios para favorecer este
discernimento persoal e comunitario, na nosa Igrexa? Como podemos promover a
participación nas decisións dentro da nosa comunidade cristiá?

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 na Arquidiocese de Santiago
Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión

PREPARACIÓN PREVIA

Experiencia de sinodalidade actual vivida

ADIANTÁMOSCHE:
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Na última sesión compartirase como foi para cada membro do grupo esta
experiencia vivida de camiñar xuntos nesta fase diocesana do Sínodo, e
responderemos ás seguintes cuestións:

Que experiencia de sinodalidade (camiñar xuntos) viviches ao
longo deste proceso de reflexión e compartir? Como te
atopaches?
Compartimos unha aprendizaxe realizada, unha dificultade
atopada e un soño alimentado.
Que pasos nos convida a dar o Espírito? Sinala dúas
propostas concretas e de futuro que che gustaría que se fixese
na túa parroquia/zona/diocese na que poidas participar.

Tras ESCOITAR, por parte do secretario do grupo, todas as CONCLUSIÓNS
E ACHEGAS deste grupo que foron enviadas á diocese, para a síntese
correspondente á fase diocesana da arquidiocese de Santiago, terminaremos
cun MOMENTO DE DESPEDIDA ORANTE CELEBRATIVO, onde poderemos
escoitar a seguinte canción:
CANCIÓN: “VAIAMOS TODOS XUNTOS” de Manuel Rico e Ana Mª
Fernández https://www.youtube.com/watch?v=J8XTyBLjroU

Esta sesión pódese facer un día aparte ou ben ao final da sesión 3

#PorUnhaIgrexaSinodal
#IgrexaEnCamiño
#IgrexaQueEscoita
“A Igrexa avanza, camiña xunta, é sinodal.
Pero sempre é o Espírito
o gran protagonista da Igrexa“
Papa Francisco,
Discurso do Santo Padre aos fieis en Roma o 18.IX.2021

