
GUIA VIDA CONSAGRADA(treball general simplificat)

Se'ns convida a llegir, pregar, estar oberts a l'Esperit, pensar, somiar, escriure, escoltar 
i compartir a través de les següents preguntes. Estan repartides en 5 nuclis temàtics 
sobre diversos aspectes de la sinodalitat. 

  SINODALITAT VISCUDA (experiències prèvies de sinodalitat) 

«Els moments del passat no romanen quiets, es transformen en el que serem» (Marcel 

Trasm). Es tracta de compartir com han estat les nostres experiències de sinodalitat, 

personals i a la diòcesi, de fer camí els uns amb els altres, junts, participant 

corresponsablement. 

1. ESCOLTAR I PRENDRE LA PARAULA

Escoltar és el primer pas, però requereix una ment i un cor oberts, sense prejudicis. 
Déu ens parla a través de veus que a vegades ignorem (dones, joves, allunyats, 
perifèries, exclusió, etc). Ens preguntem com vivim a l'Església aquesta escolta; i si ens 
sentim convidats a parlar amb coratge, en llibertat, veritat i caritat. 

a. Quines experiències concretes de la nostra Església local recordem com

a “sinodalitat viscuda, camí fet amb els altres, diversos i junts”? Les

enumerem.

b. Assenyala dos trets que defineixen l'alegria d'aquesta/es experiència/es i

uns altres dos que concretin les dificultats i obstacles que es van trobar.

a. La vida consagrada se sent escoltada per l’Església?

Existeixen possibilitats, espais, estructures, dinàmiques que facilitin i

promoguin el “prendre la paraula”, és a dir, expressar-se, opinar i proposar?

b. Què necessitaria la vida consagrada per escoltar a tots i ser una “Església de

l’escolta”?, (intenteu concretar i no anar a generalitats)



 

 

2. CELEBRAR LA FE I LA VIDA 
 

“Caminar junts” és possible des de l'escolta comunitària de la Paraula i la celebració de 
l'Eucaristia i els sagraments de la vida. Ens preguntem si les celebracions litúrgiques 
inspiren i guien la nostra vida i missió personal i comunitària, si promouen la 
participació de tots els fidels, si hi ha espai per als ministeris laïcals (lector, acòlit…), si 
el seu llenguatge és proper per a l'home/dona d'avui. 

  
3. PARTICIPAR I COMPARTIR RESPONSABILITATS 

 

La sinodalitat està al servei de la missió de l'Església, en la qual tots els membres estan 
cridats a participar. Ens preguntem si la nostra Església és un espai participatiu i 
corresponsable. 

 
4. DIALOGAR A L’ESGLÉSIA I AMB LA SOCIETAT 

 

El diàleg requereix perseverança i paciència, però també permet l'enteniment mutu. 
Ens preguntem sobre la nostra experiència de comunicació i tasca compartida amb els 
altres, en els nostres grups, amb diferents àmbits culturals i socials, amb altres 
religions, etc. 

a. Com a Vida Consagrada obrim les nostres celebracions a una major 

participació a l’entorn que ajudi a viure  la fe? 

b. Quins aspectes consideraríeu  necessaris perquè les celebracions ens ajudin en 

la missió? 

 

a. Com a Vida Consagrada, quines experiències o espais de corresponsabilitat 

compartida teniu i coneixeu a la parròquia, barri, poble, diòcesi…? Com 

acompanya la comunitat als laics que treballen en un servei a la societat: en el 

compromís social i polític, en la promoció de la justícia social, en la cultura i 

educació, en el món del treball, en associacions i àmbits d'exclusió, etc.? 

b. Quins passos ham  de cuidar les comunitats, per a créixer en participació i 

corresponsabilitat, tant a l'Església com amb el compromís social? Com hem 

de cuidar el compromís del laïcat en la societat? 

 

a. Quines experiències de diàleg i tasca compartida portem endavant amb els  

que tenen altres creences? 

b. Sobre quins aspectes importants del nostre món actual (cultura, economia, 

política, societat civil, etc) creus que l'Església hauria de fer un major 

acostament, o esforç d'acolliment i escolta? Quines propostes de comunicació 

i diàleg veus necessàries cuidar avui? 



 

 

5. DISCERNIR I DECIDIR 
 

En un estil sinodal, prenem decisions des del discerniment del que l'Esperit Sant està 
dient a través de tota la nostra comunitat. Aquest discerniment transforma la nostra 
vida. Ens preguntem sobre com prenem les nostres decisions vitals, quins criteris ens 
ajuden en el discerniment, i qui acompanya aquests processos a la nostra Església. 

 
  VALORA L’EXERCICI DE SINODALITAT D’AQUEST PROCÉS 
 

En una dinàmica de sinodalitat és important el procés de avaluació dels passos que es 

fan. Cal aprendre a avaluar per avançar sòlidament. Ara et proposem fer la revisió del 

viscut. 

 

 

 

 

 

 

a. Quines experiències de reflexió, de recerca conjunta i discerniment heu viscut 

a la nostra Església? 

b. Quins espais, àmbits i actituds són necessaris per a afavorir aquest 

discerniment personal i comunitari, a la nostra Església? 

a. Com ha estat el procés de participació en aquesta experiència sinodal? 

Com valoreu  la dinàmica i els recursos oferts? 

b. El respondre aquestes preguntes, ha estat per a la comunitat un exercici 

de comunió i missió en la teva vida eclesial? 

 


