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INTRODUCCIÓ i MOTIVACIÓ   
  

Seguim en sínode. La Secretaria General del Sínode ha modificat el procés d’elaboració de materials i 
ha proposat un “procés de restitució” per a propiciar novament el diàleg entre les Esglésies Locals i 
l’Església Universal.  

D’acord amb la metodologia establerta per l’equip coordinador de la CEE, al fil de les indicacions 
rebudes des de la Secretaria General, se’ns proposa un nou moment de participació en el procés. Així 
es proposa una consulta, amb tres preguntes sobre el “DEC”, Document de Treball per a la Etapa 
Continental, que us adjuntam. És un document extens, que ens fa arribar els resultats de la fase 
diocesana de tot el món. 

L’Equip Sinodal de la diòcesi de Menorca, per tal de no carregar les comunitats amb una consulta 
extensa, facilitem aquest material als grups que desitgin treballar la fase continental del sínode, 
preparant una Assemblea Diocesana, lloc on es concretarà la nostra aportació a aquest moment del 
procés sinodal.  

En aquesta Fase Continental se’ns demana escoltar-nos entre nosaltres i escoltar l’Esperit i fer un 
discerniment comunitari en un clima orant, a l’igual que ja es va fer en la fase diocesana i fer-ho a 
partir de les tres qüestions plantejades en el Document de Treball per a la Etapa Continental (DEC). 
Se’ns convida de nou, a una conversió missionera que permeti caminar junts en l’anunci de l’evangeli.  

El treball personal –imprescindible- per poder fer aportacions al grup o a l’Assemblea, consistirà en 
tenir en compte les tres preguntes del n. 106 del DEC. Per tant, caldrà haver-lo llegit prèviament, fent-
ne una lectura pausada. 

L’Assemblea tindrà lloc el dissabte 14 de gener de 2023 al Seminari Diocesà, a Ciutadella. Serà una 
trobada d’un parell d’hores, entre les 10:30 i les 13:30 aproximadament on en grups respondrem a les 
tres qüestions plantejades. Serà una trobada oberta a qui vulgui venir, però ho són especialment 
convocats els secretaris/coordinadors dels grups sinodals de la fase diocesana i aquells que han format 
part del darrer Consell Diocesà de Pastoral. 

L’esquema serà el següent: 

 Pregària 
 Presentació del treball de grups 
 Grups 
 Descans 
 Comunicació dels secretaris de grup 
 Pregària i comiat 
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MATERIAL per a la preparació de l’Assemblea Diocesana de la 

FASE CONTINENTAL del SÍNODE.  

Aquest material, amb la pregària, alguns textos del DEC i les preguntes a respondre, serveixen tant 
per als grups que es puguin reunir com per a la trobada en Assemblea Diocesana. 

OBRIM el nostre PENSAMENT i el nostre COR a l’ESPERIT SANT   
  

Invoquem l’ajuda que ve de Déu, resant junts la pregària de la fase 
continental del Sínode (pag. 7 del DEC)  

Senyor, vós heu reunit tot el vostre poble en Sínode. 
Us donem gràcies per l’alegria experimentada pels que han decidit posar-

se en camí en l’escolta de Déu i dels seus germans i germanes durant 
aquest any, amb actitud d’acollida, humilitat, hospitalitat i fraternitat. 

Ajudeu-nos a entrar en aquestes pàgines com en “terra santa”.  
Veniu Esperit Sant: sigueu vós la guia del nostre caminar junts! 

Guardem ara un minut de silenci. Intentem descobrir millor el contingut del que hem anat dient en 
aquesta pregària. Qui vulgui pot llegir alguna de les frases que més li hagi ressonat o bé es pot 
compartir allò que cadascú hagi descobert en aquesta pregària.  

El coordinador o moderador del grup presenta el treball a fer i el grup decideix com treballarà les 
qüestions del Document (en 1 o més sessions).  

S’inicia la reunió en un clima d’escolta d’uns i altres, escoltant sobretot allò què pot dir l’Esperit. 
Caldria fer-ho tot en un clima orant que ajudés a fer un discerniment, tant individualment com en 
grup. Es poden llegir alguns números del DEC que convidin a créixer en l’espiritualitat sinodal 
mitjançant aquesta metodologia de la “conversa espiritual”, per exemple podrien ser els números 86 
i 87.   

A l’ESCOLTA de la PARAULA de DÉU:   

«EIXAMPLA la TEVA TENDA» (Is 54, 2)  
  

El moderador convida a llegir a vàries persones del grup el text del DEC, n. 25 a 28:   

25. És a un poble que viu l’experiència de l’exili a qui el profeta adreça unes paraules que avui ens 
ajuden a centrar-nos en allò a què ens crida el Senyor a través de l’experiència d’una sinodalitat 
viscuda: «Eixampla la tenda, que s’estenguin els teus envelats. Allarga les cordes i reforça les 
piquetes» (Is 54,2).  

26. La paraula del profeta recorda al poble a l’exili l’experiència de l’èxode i de la travessia del desert, 
quan vivien en tendes, i anuncia la promesa del retorn a la terra, signe d’alegria i d’esperança. Per 
preparar-se, és necessari eixamplar la tenda, actuant sobre els tres elements de la seva estructura. Els 
primers són les veles, que protegeixen del sol, del vent i de la pluja, dibuixant un espai de vida i de 
convivència. Cal estendre-les, perquè també puguin protegir els que encara es troben fora d’aquest 
espai, però que se senten cridats a entrar-hi. El segon element estructural de la tenda són les cordes, 
que mantenen juntes les veles. Han d’aconseguir l’equilibri entre la tensió necessària per evitar que 
la tenda s’afebleixi i la flexibilitat que amorteixi els moviments provocats pel vent. Per això, si la tenda 
s’eixampla, s’han d’estirar per mantenir la tensió adequada. Finalment, el tercer element són les 
piquetes, que subjecten l’estructura al terra i n’asseguren la solidesa, però resten capaces de moure’s 
quan s’ha de plantar la tenda en un altre lloc.  

27. Escoltades avui, aquestes paraules d’Isaïes ens conviden a imaginar l’Església com una tenda, més 
ben dit com la tenda de l’encontre, que acompanyava el poble durant el camí pel desert: està cridada, 
doncs, a fer-se més espaiosa, però també a desplaçar-se. En el seu centre hi ha el tabernacle, és a dir, 
la presència del Senyor. La subjecció de la tenda està assegurada per la robustesa de les seves 
piquetes, és a dir, els fonaments de la fe que no canvien, però poden ser desplaçats i plantats en 
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terrenys sempre nous, de manera que la tenda pugui acompanyar el poble que camina en la història. 
Finalment, per no enfonsar-se, l’estructura de la tenda ha de mantenir en equilibri les diferents 
empentes i tensions a què està sotmesa: una metàfora que expressa la necessitat del discerniment. 
És així com moltes síntesis imaginen l’Església: un habitatge ampli, però no homogeni, capaç d’acollir 
tothom, però obert, que deixa entrar i sortir (cf. Jn 10,9), i en moviment cap a l’abraçada amb el Pare 
i amb tots els altres membres de la humanitat.  

28. Fer més espaiosa la tenda requereix acollir els altres al seu interior, fent lloc a la seva diversitat. 
Comporta, doncs, la disponibilitat a morir a un mateix per amor, retrobant-se en i a través de la 
relació amb Crist i amb el proïsme: «Us ho dic amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau a terra, 
no mor, queda sol; però si mor, dona molt de fruit» (Jn 12,24). De l’acceptació d’aquesta mort depèn 
la fecunditat de l’Església, que no és, però, una anihilació, sinó una experiència de buidar-se per 
deixar-se omplir de Crist a través de l’Esperit Sant, i per tant un procés a través del qual rebem en do 
relacions més riques i lligams més profunds amb Déu i amb els altres. Aquesta és l’experiència de la 
gràcia i de la transfiguració. Per aquesta raó l’apòstol Pau recomana: «Tingueu els mateixos 
sentiments que heu vist en Jesucrist: ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosa-
ment la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res» (Fl 2,5-7). És amb aquesta condició que 
els membres de l’Església, cada un personalment i tots junts, esdevindran capaços de cooperar amb 
l’Esperit Sant en l’acompliment de la missió assignada per Jesucrist a la seva Església: és un acte 
litúrgic, eucarístic.   

COMPARTIM les RESPOSTES les 3 QÜESTIONS PRESENTADES (n. 

106)  

  

El coordinador/moderador del grup llegeix els números 105 i 106 del DEC  

105. El DEC, que recull i retorna a les Esglésies locals tot allò que el Poble de Déu de tot el món ha dit 
en el primer any del Sínode, té l’objectiu de guiar-nos i de permetre’ns d’aprofundir el discerniment, 
tenint present la pregunta de fons que anima tot el procés: «Com es realitza avui, a diversos nivells 
(des del local a l’univer-sal) aquest “caminar junts” que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, 
d’acord amb la missió que li va ser confiada; i quins passos ens convida a fer l’Esperit per créixer com 
a Església sinodal?» (DP n. 2).   

106. El DEC és, doncs, l’instrument privilegiat a través del qual en l’Etapa Continental es pot realitzar 
el diàleg de les Esglésies locals entre elles i amb l’Església universal. Per dur a terme aquest procés 
d’escolta, diàleg i discerniment, la reflexió se centrarà en tres qüestions (es prioritzarà i dedicarà més 
temps a la tercera qües-tió):  

 PREGUNTA 1: «Després d’haver llegit el DEC  en un clima de pregària, quines intuïcions 
ressonen de manera més intensa amb les experiències i les realitats concretes de l’Església del vostre 
continent? Quines experiències us semblen noves o il·luminadores?».  

 PREGUNTA 2: «Després  d’haver llegit el DEC i haver-ne fet pregària, quines  tensions o 
divergències substancials sorgeixen com a particularment importants des de la perspectiva del vostre 
continent? En conseqüència, quins són les qüestions o els interrogants que s’haurien d’afrontar i 
prendre en consideració en les properes fases del procés?».  

 PREGUNTA 3: «Mirant el que emergeix de les dues preguntes precedents, quines són les 
prioritats, els temes recurrents i les crides a l’acció que es poden compartir amb les altres Esglési-es 
locals del món i discutides durant la Primera Sessió de l’Assemblea sinodal l’octubre de 2023?».  

Donem ara uns parell de minuts de silenci per a què la Paraula de Déu 
il·lumini i orienti. En acabar, es va responent a cadascuna de les preguntes.   
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ACABEM PREGANT amb TOTA l’ESGLÉSIA 

Donem gràcies a Déu i invoquem la seva ajuda, resant l’oració del sínode. 

 

PAUTES per a REDACTAR LA NOSTRA APORTACIÓ com a 

DIOCESI  
  

Ens reunirem en assemblea el proper 14 de Gener de 2023, al Seminari Diocesà, a Ciutadella. 

Després d’un treball en grups, el secretari/a de cada grup, compartirà les respostes finals a les 

preguntes en l’Assemblea. A més, qui vulgui, tant individualment com en grup, les podrà enviar 

per correu electrònic a sinode@bisbatdemenorca.org (Si algun grup es reuneix abans de 

l’Assemblea de dia 14 de gener de 2023, també pot enviar la seva aportació sense oblidar 

el nom de la parròquia/associació o comunitat religiosa que ha fet les aportacions, així com 

el lloc de la població d’on provenen).  

Important a tenir en compte:  
1. La resposta a les 3 preguntes ha de tenir una extensió màxima de dues pàgines (dos fulls A4). Les 

respostes a les preguntes 1 i 2 poden ocupar conjuntament, màxim, una pàgina i la pregunta número 

3 és la que hauria de ser més extensa en respostes i pot ocupar una pàgina sencera. 

2. El termini, per a l’enviament de respostes és el dia 14 de gener de 2023, dia de l’Assemblea. Si 

pot ser abans, molt millor.  

3. L’equip sinodal diocesà en farà la síntesi final, que serà enviada als correus dels secretaris dels 

grups entre l’Assemblea de dia 14 de gener i el 21 de gener.  

4. Aquesta síntesi final serà enviada a l’equip coordinador de la CEE el mateix dia 21 de gener.  

5. El dissabte 28 de gener hi haurà a Madrid, l’Assemblea Final Eclesial on es validarà i aprovarà la 

síntesi nacional.  

6. Una delegació representativa del Poble de Déu, participarà a l’Assemblea sinodal Continental 

Europea que es portarà a terme a Praga, del 5 al 12 de febrer de 2023.  

mailto:sinode@bisbatdemenorca.org

