
1.COMPANYS DE VIATGE1.COMPANYS DE VIATGE1.COMPANYS DE VIATGE

Companys de viatge... caminar junts... caminar en comunió. Partim de la presa de
consciència que caminem al costat d'altres, amb els altres... i amb Jesús, el nostre fidel
company de viatge. Fora bo que identifiquéssim aquests companys de camí, quines són
les actituds amb les que caminem i les que hauríem de tenir per caminar amb l'estil de
Jesús: escoltar, prendre la paraula, contemplar, acollir, ...

Llegim la Paraula de Déu 

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 pas.

 

Ens situem, preguem. 

(Llc 24, 13-35)



 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 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. 



Escoltar la cançó: "De dos en dos”, de Salomé Arricibita

Escoltar la cançó: “Nuestro Emaús”, de Salomé Arricibita

Llegir: Document Preparatori Sínode N.9

Recursos

En el text, qui són els que “caminen junts”? Com reconeixen al “tercer company de
viatge”?

En la meva vida, quines experiències de comunió he viscut? 
Qui ens demana caminar junts? 
Quines persones o grups crec que queden al marge del caminar junts en la meva
comunitat parroquial? I en l’església?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Reflexionem

“La sinodalitat representa el camí principal per a l'Església, crida 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'alçada de la missió rebuda depèn en gran part de la
decisió de començar a posar en pràctica processos d'escolta, diàleg i discerniment
comunitari, en què tots i cadascun puguin participar i contribuir. Alhora, l'opció de
“caminar junts” és un signe profètic per a una família humana que necessita un
projecte compartit, capaç d'aconseguir el bé de tothom. Una Església capaç de comunió
i de fraternitat, de participació i de subsidiarietat, en la fidelitat a allò que anuncia, podrà
situar-se al costat dels pobres i dels últims i prestar-los la pròpia veu. Per “caminar
junts” cal que ens deixem educar per l'Esperit en una mentalitat veritablement 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, sempre té necessitat» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26)”.

https://youtu.be/ig_UIQ7KSVQ
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://youtu.be/ig_UIQ7KSVQ


2.ESCOLTA2.ESCOLTA2.ESCOLTA

Escoltar, saber escoltar, diuen que tenim dos orelles i una boca perquè és més
necessari saber escoltar que saber parlar. L'escolta de la Paraula divina ens introdueix a
cadascú en el col·loqui amb el Senyor.

Escoltem, de fet, Déu que ens parla per salvar-nos, per comunicar-nos la seva vida en
abundància. Per saber el que Déu vol de nosaltres cal que sapiguem escoltar. Per això
demanem a l’Esperit Sant que ens ajudi en el discerniment d’aquesta paraula que ens
dona vida. Déu espera de nosaltres que li responguem per amor, posant en pràctica la
seva paraula.

Déu ens parla de moltes maneres, si sabem escoltar i estem atents, descobrirem la
seva veu mitjançant les persones, els nostres companys de viatge, i els fets de cada
dia.

Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol:

Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo. 

Ens situem, preguem. 

Llegim la Paraula de Déu (Mt  17, 5)

Ell els respongué:

—Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare?

Però ells no comprengueren aquesta resposta. 

Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això

en el seu cor. Jesús creixia en edat i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes. 

(Llc 2, 49-52)

Llegim la Paraula de Déu 



Reflexionem

De la nostra església diocesana, a qui penseu que no s’escolta prou?
Com son escoltats els lacis i de manera especial, els joves, les dones i la gent
gran?

Com integrem la veu dels consagrats i de les consagrades de la nostra diòcesi?
Quin espai tenen dins l’església la veu de les minories, dels marginats, dels
exclosos?

Sabem quins prejudicis o estereotips dificulten la nostra escolta?
Com escoltem el context social i cultural que ens toca viure?

 

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos
Veure el curt: "L'art d'escoltar",  de F. Torralba i X. Guix

Escoltar la cançó: “Guardabas en tu corazón”, de Gna. Glenda

Contemplar "L'Anunciació del Prado". És un retaule pintat por Giovanni da Fiesole,

conegut ara com Fra Angelico

https://youtu.be/bVxB5WebpRk
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://www.youtube.com/watch?v=B1Pr38FlmYQ
https://youtu.be/kgEZCRps1cs


3.PRENDRE LA PARAULA3.PRENDRE LA PARAULA3.PRENDRE LA PARAULA

De vegades ens dóna la impressió que la nostra paraula no té cabuda en l’Església. En
algunes ocasions perquè passa per tants filtres de “Consells” que quan ens arriba a
nosaltres ja està tot dit i decidit. Altres vegades perquè només se’ns demana
l’assentiment al que el mossèn vol fer. En algunes circunstànscies solament es
pregunta a aquells que es sap que respondran afirmativament.

Estem en un moment singular de la nostra Església, se’ns demana la nostra aportació
en paraules i fets, per tal d’actuar més sinodalment.

Se’ns demana parlar amb sinceritat i valentia, tots manifestem la voluntat de comunicar
el que pensem i escoltar-nos uns als altres. Des del lloc que cadascú ocupem, estem
cridats a caminar junts en la mateixa direcció.

Ens situem, preguem. 

Llegim la Paraula de Déu 

    Dono gràcies a Déu, a qui reto culte amb consciència neta com els meus avantpassats,
i et recordo constantment, nit i dia, en les meves oracions. Tinc presents les teves
llàgrimes i desitjo vivament de veure’t i omplir-me d’aquest goig. Faig memòria de la teva
fe sincera, que ja va habitar en la teva àvia Lois i en la teva mare Eunice. Tu la tens igual,
n’estic segur.
    Per això et recomano que procuris de revifar el do de Déu que has rebut per la imposició
de les meves mans. Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit de
fortalesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’avergonyeixis de donar testimoni de nostre
Senyor ni t’avergonyeixis de mi, presoner per causa d’ell. Suporta juntament amb mi els
sofriments a favor de l’evangeli, amb la fortalesa que ve de Déu. Ell ens ha salvat i ens ha
cridat amb una vocació santa, no en virtut de les nostres bones obres, sinó per la seva
pròpia decisió i per la gràcia que abans dels segles ens havia concedit en Jesucrist. 
 Aquesta gràcia, ara ha estat revelada amb la manifestació de Jesucrist, el nostre salvador,
que ha destituït la mort i, per mitjà de l’evangeli, ha fet resplendir la vida i la immortalitat.
Jo he estat constituït herald, apòstol i mestre d’aquest evangeli. 

 (2 Tm 1, 3-11)



Llegim la Paraula de Déu 
     Mentre Pau els esperava a Atenes, s’indignava de veure la ciutat plena d’ídols. A la
sinagoga s’adreçava als jueus i als qui adoraven l’únic Déu, i a la plaça de la ciutat parlava
cada dia amb els qui hi trobava. També alguns filòsofs epicuris i estoics conversaven amb
ell. Alguns es preguntaven:
—Què deu voler dir aquest xerraire?
D’altres deien:
—Sembla un predicador de divinitats estrangeres.
Parlaven així perquè Pau els anunciava Jesús i la resurrecció. Llavors se l’endugueren amb
ells i el van portar a l’Areòpag tot dient-li:
—Podríem saber què és aquesta doctrina nova que tu ensenyes? Ens fas sentir coses que
ens resulten estranyes, i voldríem saber què vol dir tot això.
    Cal tenir present que tots els atenesos, com també els estrangers residents a la ciutat,
en res no passaven el temps més de gust que contant o escoltant novetats.
    Pau, dret al mig de l’Areòpag, va parlar així:
—Atenesos, veig que en tot sou molt religiosos, perquè, recorrent la ciutat i contemplant
els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta aquesta inscripció: “Al déu
desconegut.” Doncs bé, el que vosaltres adoreu sense conèixer és el que jo us anuncio. El
Déu que ha fet el món i tot el que s’hi mou, Senyor com és de cel i terra, no habita en
temples construïts per mans d’home ni té necessitat que els homes el serveixin, ell que a
tots dona vida, alè i tota cosa. Ell va crear d’un sol home * tota la raça humana perquè
habités arreu de la terra. I ha fixat uns temps precisos * i els límits dels llocs on els homes
han de viure, perquè cerquin Déu. De fet, potser podrien acostar-s’hi a les palpentes i
trobar-lo, perquè ell no és lluny de ningú de nosaltres, ja que “en ell vivim, ens movem i
som”. Així ho han dit alguns dels vostres poetes: “Perquè nosaltres també som del seu
llinatge.” Ara bé, tot i que som del llinatge de Déu, no hem de pensar que la divinitat sigui
semblant a estàtues d’or, de plata o de pedra, treballades per l’art i el talent dels homes.
Així, doncs, ara Déu passa per alt els temps viscuts en la ignorància * i fa saber als homes
que tots i a tot arreu s’han de convertir. Ell ja té assenyalat el dia que ha de jutjar el món
amb justícia per mitjà d’un home que ell mateix ha designat, i n’ha donat a tothom una
prova certa ressuscitant-lo d’entre els morts.
    Així que sentiren parlar de resurrecció dels morts, alguns es van posar a riure, i d’altres
digueren:
—Sobre aquest punt ja t’escoltarem un altre dia.
    Després d’això, Pau es va retirar d’enmig d’ells. Tanmateix, alguns se li van ajuntar i es
convertiren a la fe. Entre ells hi havia Dionisi l’Areopagita, una dona que es deia Dàmaris i
uns quants més. 

(Ac 17, 16-33).



Veure: "El peine y la pipa"

Llegir el diàleg "las voces que interpelan"
“Una tercera característica de la Iglesia de Asia es la capacidad de escuchar y dialogar con las

diferentes “voces que nos interpelan”, como son llamadas en esta canción: “llámanos para escuchar

las voces que nos interpelan (...) ¡Los niños que piden ser escuchados y respetados! ¡Los humildes

y cuántos son destruidos por la opresión! ¡El anciano y el miedoso que esperan en un nuevo día!

Voces que nos interpelan: ¡La vida y los gritos de los pobres y el silencio! ¡Los jóvenes que sueñan

con un mundo libre de odio! ¡Los enfermos y los moribundos que lloran implorando compasión!

Voces que nos interpelan (...) ¡Las mujeres que sufren el dolor de la injusticia! ¡Las personas

enfermas de sida y los que están afligidos por dependencias! (...) ¡Víctimas de violentos abusos y

agresiones! ¡Cristo ha dado su vida para que nosotros pudiéramos vivir!”

GIMÉNEZ RECEPCIÓN, A., Una contribución de Asia, el Espíritu Santo en el camino de nuestra Iglesia, en AA.VV., El sueño de una

Iglesia sinodal, Ciudad Nueva 2019, p. 70.

Recursos

Què ens permet o impedeix parlar amb valentia, franquesa i responsabilitat en la

nostra Església local i en la societat?

Estem disposats a fer el que està de la nostra part, en l’ajuda de l’Esperit Sant,

per a que s’escolti el que creiem que és important en la nostra parròquia, diòcesi,

etc.?

Quins mitjans tinc per a que la meva paraula arribe a la meva comunitat, sense

que sigui filtrada per instàncies superiors?

Fem arribar la nostra veu a tot arreu utilitzant els mitjans dels que disposem

(mitjans de comunicació, xarxes socials, …)?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Reflexionem

 També a Iconi van entrar a la sinagoga dels jueus i van parlar de tal manera que molts
jueus i molts grecs es convertiren a la fe. Però els jueus que no s’havien convertit van
instigar els pagans i els indisposaren amb els germans. Així i tot, Pau i Bernabé s’hi van
quedar molt de temps i parlaven amb valentia, confiats en el Senyor. El Senyor
confirmava la paraula de la seva gràcia, que ells comunicaven, i els concedia d’obrar
senyals i prodigis.

Llegim la Paraula de Déu (Ac 14, 1-3)

https://youtu.be/uoYvaYnEXAU


4. CELEBRAR4. CELEBRAR4. CELEBRAR

Jesús ens convida a celebrar la vida en cada Eucaristia per a que la nostra vida tingui
sentit i sigui significativa. En la celebració més important de la seva vida Jesús es
parteix i es reparteix per a poder arribar a tothom. Cada vegada que celebrem l’Eucaristia
fem memorial, és a dir actualització, de la entrega de Crist per nosaltres que ens
convida a fer el mateix: partir-nos i repartir-nos entre els nostres germans,
especialment els més vulnerables, els més necessitats. Només podem caminar junts si
escoltem la Paraula de Déu i celebrem l’Eucaristia.

Ens situem, preguem. 

Llegim la Paraula de Déu 
Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot donant-lo als
deixebles, digué:
—Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos.
   Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies i els la donà tot dient:
—Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom en
perdó dels pecats. Us asseguro que des d’ara ja no beuré d’aquest fruit de la vinya fins al
dia que begui vi nou amb vosaltres en el Regne del meu Pare. 
    I després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres.

(Mt 26, 26 ss) 

(Mc 14, 22, Lc 22, 14-23)

Llegim la Paraula de Déu 
Era abans de la festa de Pasqua.  Jesús sabia que havia arribat la seva hora,  l’hora de
passar d’aquest món al Pare.  Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà
fins a l’extrem. Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de
Simó Iscariot,  la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les
mans,  i que havia vingut de Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i
se cenyí una tovallola; després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus dels
deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida. Quan arriba a Simó Pere,
aquest li diu: 

(Jn 13, 1-20)



—Senyor, ¿tu em vols rentar els peus?
   Jesús li respon:
—Ara no entens això que faig; ho entendràs després. 
    Pere li diu:
—No em rentaràs els peus mai de la vida!
Jesús li contesta:
—Si no et rento, no tindràs part amb mi. 
    Li diu Simó Pere:
—Si és així, Senyor, no em rentis tan sols els peus: renta’m també les mans i el cap.
    Jesús li diu:
—Qui s’ha banyat, només cal que es renti els peus: ja és net tot ell. I vosaltres ja sou nets,
encara que no tots.
    Jesús sabia qui el traïa, i per això va dir: «No tots sou nets.»
   Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i tornà a taula. Llavors els digué:
—¿Enteneu això que us he fet? Vosaltres em dieu “Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho,
perquè ho soc. Si, doncs, jo, que soc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també
vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple perquè, tal com jo
us ho he fet, ho feu també vosaltres. En veritat, en veritat us ho dic: el criat no és més
important que el seu amo, ni l’enviat més important que el qui l’envia. Ara que heu entès
tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica! 
  »No parlo per tots vosaltres. Sé qui vaig escollir, però s’havia de complir allò que diu
l’Escriptura: El qui compartia el meu pa, m’ha traït el primer. Us ho dic ara, per endavant,
perquè, quan passi, cregueu que jo soc. En veritat, en veritat us ho dic: qui acull els qui jo
enviaré, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat.

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.

(Act 2, 42-47)



Escoltar la cançó: "Amando hasta el extremo" de Maite López

Contemplar la imatge de l'ultim sopar

Veure el video: "Tres formas de vivir mejor la Eucaristia", del Papa en audiència

Recursos

De quina manera inspiren i orienten el nostre caminar junts i la nostra missió, l’oració

i la celebració litúrgica?

Inspiren les celebracions les decisions més importants en la nostra vida i en la

nostra comunitat? Com?

Com es promou la participació activa de tots els fidels en la litúrgia?

Quin espai es dóna a la participació en els ministeris de lector i acòlit?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Reflexionem

https://youtu.be/_f8G4_-D0No
https://youtu.be/WJ9e4LoKcSk


5. CORRESPONSABLES EN LA MISSSIÓ5. CORRESPONSABLES EN LA MISSSIÓ5. CORRESPONSABLES EN LA MISSSIÓ

Tots els cristians estem cridats a participar de la missió de l’Església. El símil del cos
humà que ens proposa sant Pau, ens ajuda a visualitzar la diversitat dels que formem
l’Església i com ens complementem uns als altres per portar endavant la missió del Crist.
Igual que el cos humà és un però té molts de membres, i tots són necessaris, a
l’Església som membres diferents amb responsabilitat i funcions diferents, però tots
importants i necessaris. 

Paraula de Déu
 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.

Ara bé, el cos no consta d’un sol membre, sinó de molts. Si el peu deia: «Com que no

sóc mà, no sóc del cos», no per això deixaria de ser del cos. I si l’orella deia: «Com

que no sóc ull, no sóc del cos», no per això deixaria de ser del cos. Si tot el cos fos

ull, com podria sentir-hi? Si tot el cos fos oïda, com podria olorar? Però Déu ha

distribuït en el cos cada un dels membres de la manera que li ha semblat. Si tot el

cos es reduís a un sol membre, on seria el cos? Així, doncs, els membres són molts,

però el cos és un de sol. L’ull no pot dir a la mà: «No em fas cap falta», ni tampoc el

cap als peus: «No em feu cap falta.» Ben al contrari, els membres del cos que

semblen més febles són els més necessaris; els que ens semblen menyspreables,

els cobrim amb més honor; i els que tenim per menys decents, els tractem amb una

decència que no necessiten els membres més decents. Déu ha disposat el cos de tal

manera que ha donat més honor als membres que més en necessiten, perquè en el

cos no hi hagi divisions, sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud els

uns pels altres. Per això, quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i

quan un membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell.

Doncs bé, vosaltres formeu el cos de Crist, i cadascú n’és un membre. En l’Església,

Déu ha posat, en primer lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en tercer lloc,

mestres; després, els qui tenen poder d’obrar miracles; després, els qui tenen el do de

guarir, d’ajudar els altres, de guiar-los, de parlar en llengües. ¿Són tots apòstols? ¿O

tots profetes? ¿O tots mestres? ¿Tots fan miracles? ¿Tenen tots el do de guarir? ¿Tots

parlen en llengües? ¿O tots les saben interpretar?

Ens situem, preguem. 

(1Co 12, 12-30)



Reflexionem
Degut a que tots som deixebles missioners, ¿De quina manera es convoca a cada
batejat per a ser protagonista de la missió? 

Hi ha cristians que exerceixen un servei en la societat, ja sigui a través de lapolítica, del compromís social, de la investigació científica, de l’ensenyament, de lapromoció de la justícia social, dels drets humans, de la cura de la casa comuna,etc. ¿Com sosté la comunitat als seus propis membres? ¿Com els ajuda a viure
aquesta tasca des d’una perspectiva missionera? ¿Com es realitza el
discerniment sobre les opcions que es refereixen a la missió i a qui participa
d’ella? 

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos
Veure el video: "Discípulos misioneros", Papa Francesc Domund 2021

Escoltar la cançó i veure el curt: "Misionero serás"

https://www.youtube.com/watch?v=ebZU19-JH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pLRhj86gj90


6. DIALOGAR EN6. DIALOGAR EN6. DIALOGAR EN   

L'ESGLÉSIA I LA SOCIETATL'ESGLÉSIA I LA SOCIETATL'ESGLÉSIA I LA SOCIETAT

El diàleg ha de ser el camí de l'Església, cosa que exigeix tenacitat i perseverança. L'estil
dialogal ha de ser present tant a la vida interna de l'Església com a la relació amb altres
cristians, amb altres religions i amb la societat.

El diàleg sinodal implica valor tant en parlar com en escoltar. No es tracta de treballar en
un debat en què un interlocutor intenta imposar-se sobre els altres sinó d'expressar amb
respecte el que es percep que ha estat suggerit per l'Esperit Sant per al bé comú.

Paraula de Déu

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. (continua pàgina següent)

Ens situem, preguem. 

(Ef 4, 1-16) 



Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per

a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. Però feu-

ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència; així quedaran

confosos els qui ara us calumnien, els qui us difamen per la vostra recta manera de

viure en Crist. Perquè val més sofrir, si aquest és el voler de Déu, per haver fet el bé

que no pas per haver fet el mal.

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.

(I Pe 3, 15-17)



Reflexionem

Quins són els llocs i les eines de diàleg dins de la nostra església local?
Com dialoga l'Església amb d'altres instàncies de la societat (món de la
política, economia, cultura, pobres, etc)?
Com afrontem a la nostra Església les divergències de visions, els conflictes i
les dificultats? 
Tenim la llibertat i valentia de parlar? Promovem a la comunitat un estil de
comunicació lliure i autèntica, sense doblecs ni oportunismes?
Tenim actitud d'escolta de l'altre, amb una ment i un cor oberts? Són escoltats
a l'Església els laics i, en particular, els joves i les dones? Escoltem les
minories, els descartats i exclusos?
Com promovem la col·laboració amb les comunitats religioses i moviments
laïcals, etc.?

Quina experiència de diàleg i de tasca compartida portem amb els creients de
altres religions i amb els que no creuen?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos
Escoltar la cançó: "A corazón abierto", de Salomé Arricibita

Observar els dibuixos de la pàgina anterior 

https://www.feadulta.com/images/Musica/a_corazon.mp3


7. AMB ALTRES7. AMB ALTRES7. AMB ALTRES   

CONFESSIONS CRISTIANESCONFESSIONS CRISTIANESCONFESSIONS CRISTIANES

Els cristians de diferents confessions estem units per un sol
baptisme, tots som seguidors de Jesucrist. Desgraciadament
al llarg de la història ens hem separat uns dels altres. La
pregària del Crist ens convida d’una manera particular en este
temps sinodal a que tots siguem u. Cal demanar a l’Esperit
Sant, que és el constructor de la unitat, que ens reconciliem
acollint la diversitat, que és una riquesa per a la unitat.

Paraula de Déu

 No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva

paraula. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells

estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat. Jo els he donat la

glòria que tu m’has donat, perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en

ells i tu en mi, perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà que tu m’has

enviat i que els has estimat a ells com m’has estimat a mi. Pare, vull que els qui

m’has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que

m’has donat perquè m’estimaves des d’abans de crear el món. Pare bo, el món no

t’ha conegut, però jo t’he conegut, i ells han reconegut que tu m’has enviat. Jo els

he fet conèixer el teu nom, i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què

m’has estimat estigui en ells, i jo també hi estigui.

Ens situem, preguem. 

(Jn 17, 20-26)



Reflexionem

La nostra comunitat eclesial té relació amb membres d’altres confessions cristianes?Molta, poca? 

Quines dificultats crec que existeixen per mantenir aquestes relacions? Com podriendonar-se alguns passos per a superar aquestes dificultats?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos

Escoltar la cançó: “Más allà”, de Salome Arricibita

Veure el vídeo: El Árbol (La unión hace todo posible), de Fiat 

Veure el vídeo: El Papa y la unidad de los cristianos

https://youtu.be/n-bbXiDZBxc
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs


8. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ8. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ8. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ

Una Església sinodal és una Església participativa i corresponsable. Si l’autoritat l’entenem
com la imposició d’uns sobre altres, en Jesús veiem que l’autoritat és un servei, no
s’imposa, no violenta a les persones. Convida a la participació, a la col·laboració.

Reconeixem l’autoritat de Jesús en l’autenticitat de la seva vida, els seus actes i les seves
paraules ens dignifiquen. Obeir la seva Paraula ens allibera i ens encoratja per a la
participació en la missió.

Paraula de Déu
Sortint d’allà, travessaven Galilea, però Jesús no volia que ho sabés ningú. Instruïa

els seus deixebles i els deia:

—El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, i el mataran; però, un cop

mort, al cap de tres dies ressuscitarà.

    Ells no entenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes.

    Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:

—Què discutíeu pel camí?

    Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells era el més

important. Aleshores s’assegué, va cridar els Dotze i els va dir:

—Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.

    Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el prengué en braços i els digué:

    —Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no

m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat.

Ens situem, preguem. 

Mc 9, 30-37

 Tots quedaren tan sorpresos que es preguntaven entre ells:

—Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dona ordres

als esperits malignes i l’obeeixen!

    I la seva anomenada s’estengué ràpidament per tota la regió de Galilea.

(Mc 1, 27)



Com s’exerceix l’autoritat en la nostra diòcesi, en la nostra parròquia, en la nostra

comunitat?

Com es posa en pràctica el treball en equip i la corresponsabilitat?

Com se revisa l’exercici de l’autoritat i les vies de participació?

Com es promouen els ministeris laicals i la participació dels laics, així com la de

les persones consagrades de la nostra Església local?

Hem tingut o coneixem experiències positives de sinodalitat a nivell local?

Com funcionen els òrgans sinodals a nivell de l’Església local (Consells pastorals,

Consell Presbiteral, …)?

Com podem afavorir un enfocament més sinodal en la nostra parròquia?

Compartim, ens

escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos
Escoltar la cançó: “He venido a servir”, de Ain Karem 

Veure el vídeo: "Yo busco otras cualidades", de El capitan América. 

Llegir l'article: "La mirada de Jesús sobre el poder", de Rafael Aguirre

Reflexionem

https://youtu.be/mOUaeR4_euk
https://youtu.be/mOUaeR4_euk
https://youtu.be/jy2Tm1IZGQY
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492014000100005


9. DISCERNIR I DECIDIR9. DISCERNIR I DECIDIR9. DISCERNIR I DECIDIR

Estem cridats a viure en sinodalitat, no podem viure en sinodalitat sense el discerniment
d’allò que l’Esperit Sant ens diu per mitjà de tota la comunitat.
Per prendre una bona decisió cal fer un bon discerniment, per això necessitem la saviesa
de Déu, deixar-nos conduir pel seu Esperit, escoltar la seva veu en els esdeveniments
quotidians, en les persones en les que ens trobem. 

Quan discernim no busquen el que és més raonable per a nosaltres sinó la voluntat de
Déu que se’ns manifesta i ens porta a fer allò que redunda en bé de tots. Vetllem per no
acomodar-nos ni tancar-nos en els nostres raonaments.

Paraula de Déu

 Déu li va dir:

—Demana’m què vols que et doni.

    Salomó li va respondre:

—Tu vas demostrar un gran amor al teu servent, el meu pare David, que es

comportava davant teu fidelment, amb bondat i amb rectitud de cor. Tu li vas

mantenir el teu gran amor donant-li un fill que el succeís en el tron, com és el cas

el dia d’avui. Ara, Senyor Déu meu, tu m’has fet rei a mi, servent teu, perquè

succeeixi el meu pare David. Però jo soc molt jove i no sé com haig de governar. El

teu servent es troba enmig del poble que has escollit, un poble tan nombrós que no

es pot ni comptar, de tants com són. Concedeix, doncs, al teu servent que tingui

enteniment per a poder jutjar el teu poble i discernir entre el bé i el mal; perquè, qui

seria capaç de governar aquest teu poble, que és tan important?

Ens situem, preguem. 

I Re 3, 5-9



No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre

interior, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo,

agradable a ell i perfecte.

En virtut de la gràcia que he rebut, dic a cada un de vosaltres: no us tingueu per

més del que sou; tingueu una idea justa de vosaltres mateixos, assenyadament,

cadascú segons la mesura de la fe que Déu li ha concedit. En un cos hi ha molts

membres, i no tots tenen la mateixa funció; també nosaltres, que som molts, units

a Crist formem un sol cos i som membres els uns dels altres. Tenim dons

diferents, segons la gràcia que hem rebut. Si és el do de profecia, exercim-lo d’acord

amb la fe; si és el de servei, exercim-lo servint; si és el d’ensenyar, ensenyant; si

és el d’exhortar, exhortant. El qui reparteix les almoines, que ho faci amb senzillesa;

el qui presideix, que sigui sol·lícit; el qui fa obres de misericòrdia, que les faci amb

alegria.

Que l’amor no sigui fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al bé.

  Estimats, no us refieu de qualsevol que sembli inspirat; més aviat poseu-lo a prova

per veure si és de Déu, perquè corren pel món molts falsos profetes. Reconeixereu

l’Esperit de Déu d’aquesta manera: l’esperit que confessa que Jesucrist ha vingut

realment en la carn, és de Déu, però l’esperit que nega Jesús, no és de Déu; aquest és

l’esperit de l’Anticrist. Heu sentit a dir que arribava, i ara ja és al món.

Paraula de Déu

Paraula de Déu

(1 Jn 4, 1)

Rm 12, 2-9 



Com promoven el discerniment i la participació en les nostres comunitats?

Quins mètodes utilitzem? Podem millorar-los?

Els nostres mètodes per a prendre decisions, ens ajuden a escoltar a tot el

poble de Déu?

Seria convenient revisar la relació entre les consultes i els processos de

decisió?

Com promovem la transparència i la responsabilitat?

Com podem créixer en el discerniment espiritual comunitari?

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos

Escoltar la cançó: “Los intocables”, de Ain Karem 

Veure el vídeo: "Por la formación en el discernimiento espiritual", el vídeo del Papa,
març 2018. 

Llegir el Cap. IV del Documento final del Sínodo de los Obispos sobre ‘los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional’ íntegro en español. 

Reflexionem

https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
https://youtu.be/_kltPXgh8Vw
https://drive.google.com/file/d/1toSwFW4pCSl2k-agMZ4nBHENWkq4PjiF/view?usp=sharing
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs


10. FORMAR-SE EN LA SINODALITAT10. FORMAR-SE EN LA SINODALITAT10. FORMAR-SE EN LA SINODALITAT

L’espiritualitat del caminar junts està destinada a ser un principi educatiu per a la
formació de la persona humana i del cristià, de les famílies i de les comunitats. La
sinodalitat implica receptivitat al canvi, formació i aprenentatge continu. Per a caminar
junts és necessari que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat veritablement
sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió.

Paraula de Déu
 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

pas.

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.

(continua)

Ens situem, preguem. 

(Lc 24, 13-35)



.

Paraula de Déu

  Mentrestant, s’acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van

insistir amb 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.

 Llavors alguns  van baixar de Judea a Antioquia i adoctrinaven així els germans:

—Si no us feu circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès,  no us podeu salvar. 

    Com que això va provocar un conflicte i una discussió no pas petita de Pau i Bernabé amb

aquells, es va decidir que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar

d’aquesta qüestió amb els apòstols i els qui presidien la comunitat. 

    La comunitat, doncs, els va proveir del que necessitaven per al viatge.  Mentre travessaven

Fenícia i Samaria, parlaven de la conversió dels pagans  i donaven una gran alegria  a tots els

germans.  Quan arribaren a Jerusalem, van ser acollits per la comunitat, els apòstols i els

responsables que la presidien, i contaren tot el que Déu havia fet per mitjà d’ells.  Però alguns del

grup dels fariseus  que s’havien convertit a la fe van intervenir dient que calia circumcidar els

pagans i manar-los que observessin la Llei de Moisès.

   Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat es van reunir per estudiar la qüestió. Quan la

discussió s’havia fet molt viva, Pere es va aixecar i els digué: 

—Germans, vosaltres sabeu que des dels primers dies Déu em va escollir d’entre vosaltres perquè

els pagans escoltessin dels meus llavis la paraula de l’evangeli i creguessin.  Déu, que coneix el

fons dels cors,  ha testimoniat a favor d’ells donant-los l’Esperit Sant igual que a nosaltres,  sense

fer cap diferència entre nosaltres i ells, un cop ha purificat els seus cors per la fe. Ara, doncs, per

què poseu a prova Déu, volent imposar als deixebles un jou que ni els nostres pares ni nosaltres

no hem tingut la força de suportar?  Ben al contrari, creiem que tant nosaltres com ells som

salvats només per la gràcia de Jesús, el Senyor. 

    Tota l’assemblea va callar  i sentien explicar a Pau i Bernabé els senyals i prodigis  que Déu

havia fet per mitjà d’ells entre els pagans. 

    Quan hagueren acabat de parlar, Jaume  prengué la paraula i va dir:

—Germans, escolteu-me: Simeó ha exposat com, des del començament, Déu mirà d’escollir-se

d’entre les nacions paganes un poble que portés el seu nom.  

(Act 15, 1-22) 



Com forma la nostra comunitat eclesial a la gent per ser més capaços de

«caminar   junts» , escoltar-se els uns als altres, participar en la missió i

dialogar? 

Quina formació s’ofereix per fomentar el discerniment i l’exercici de l’autoritat

d’una manera sinodal? 

Compartim, ens escoltem, dialoguem

Bisbat de 
Tortosa

Recursos
Escoltar la cançó: "Germà entre els homes", de Kairoi 
Escoltar la cançó: "Poble de Déu, poble en marxa"

Reflexionem

Això concorda amb les paraules dels profetes que hi ha en l’Escriptura: Després d’això tornaré

per reconstruir la cabana de David que havia caigut. En reconstruiré les ruïnes i la redreçaré,

perquè em cerquin a mi, el Senyor, la resta d’homes i totes les nacions que porten el meu

nom. Ho diu el Senyor, que fa conèixer aquestes coses des de sempre. 

    »Per tant, soc del parer que no hem de posar obstacles a aquells pagans que es

converteixen a Déu; n’hi ha prou d’escriure’ls que s’abstinguin de la carn oferta als ídols,  de

relacions sexuals il·legítimes,  de menjar animals ofegats i de menjar sang.  De fet, des de

temps antic els llibres de Moisès són predicats en totes i cada una de les ciutats, ja que es

llegeixen a les sinagogues cada dissabte. 

    Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat van decidir, amb tota la comunitat,

d’elegir-ne alguns d’ells i enviar-los a Antioquia, juntament amb Pau i Bernabé. Els elegits

foren Judes, l’anomenat Barsabàs,  i Siles,  que eren dirigents en la comunitat dels germans.

https://www.youtube.com/watch?v=Clx1WtjVGPM&list=PL8m_4ofV6ERF%20eHsnwwD1XxOuMM_hNaA5&index=8
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://www.youtube.com/watch?v=WaW21AI_RTs

