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FASE CONTINENTAL DEL SÍNODE  
Proposta de treball (Desembre 2022-Gener 2023)  

 
Seguim en sínode.  
 

D’acord amb la metodologia establerta per la Secretaría General del Sínode i per l’equip 
coordinador de la CEE, el Bisbe de Mallorca i l’equip sinodal de la diòcesi de Mallorca volen 
oferir a tots els grups que van constituir-se en ocasió de la fase diocesana sinodal i que han 
manifestat el seu desig de continuar trobant-se i fent camí, una nova oportunitat de 
participació, que ens ajudi a aprofundir en la comunió, tot disposant els nostres cors vers la 
missió. 
   

En aquests moments, iniciada ja l’Etapa Continental, se’ns demana escoltar-nos novament els 
uns als altres i escoltar l’Esperit, per tal de poder respondre, en el mateix clima de pregària i 
de discerniment comunitari que ja va impregnar el procés de la fase diocesana, a tres preguntes 
fonamentals. Se’ns convida de bell nou a una conversió missionera, el fruit de la qual ha de 
concretar-se en un nou impuls que ens porti a caminar plegats en l’anunci de l’evangeli. 
  
El treball personal imprescindible abans de la primera reunió dels grups consistirà en tenir en 
molt clares les tres preguntes que s’especifiquen al nº 106 del Document de l’etapa continental 
(DEC), que adjuntem, i haver llegit tot el document amb atenció. 
  

Treball en grup 

 

Es recomana dedicar almenys 1 reunió a aquesta fase, tenint en compte que el plaç que se’ns 
ha concedit per a enviar les aportacions als equips sinodals diocesans és extraordinàriament 
limitat ja que finalitza el dia 16 de gener de 2023, i coincideix, en bona part, amb les festivitats 
nadalenques.  
 
Per aquest motiu, considerem que el més pràctic i eficaç a l’hora de portar a terme aquesta 
nova tasca que ara se’ns encomana, serà aprofitar aquells espais de sinodalitat ja existents a la 
nostra diòcesi (consell pastoral i consell de presbiteri, consells parroquials, reunions 
d’arxiprestat, equips de catequistes, plataformes i organismes diocesans, reunions d’equips 
de delegacions i/o secretariats diocesans, etc.), així com els encontres que segueixen 
mantenint alguns dels grups formats expressament en ocasió de la fase diocesana, manifestant 
d’aquesta forma la seva intenció de seguir avançant en la promoció d’un estil sinodal que 
hauria d’amarar qualsevol acció pastoral i eclesial. 
 
Com ja es va fer a la fase diocesana, el resultat del treball dels grups, s’enviarà per mail a: 
sinode@bisbatdemallorca.org 
  
A continuació, presentem un senzilla proposta de com podria desenvolupar-se una reunió de 
grup destinada a treballar les tres preguntes de la fase continental. Cal tenir en compte que, 
donat el poc temps del que disposem, l’esquema que us oferim proposa treballar les tres 
preguntes en una sola sessió. Tot i així, si algun grup té la possibilitat de reunir-se dues o tres 
vegades, també pot fer-ho, dedicant a cada pregunta una reunió. 
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PROPOSTA DE REUNIÓ DE GRUP 
 

1) Invocam l’ajut que prové del Senyor, resant junts la pregària de l’etapa 

continental del sínode (pàg. 7 del DEC): 

  
«Senyor, Tu has volgut reunir tot el teu Poble en Sínode.  
Et donem les gràcies pel goig que han experimentat  
aquells que han decidit posar-se en camí,  
a l’escolta de Déu i dels seus germans i germanes durant aquest any,  
amb una actitud d’acollida, humilitat, hospitalitat i fraternitat.  
Ajuda’ns a entrar en aquestes pàgines (del Document de l’etapa continental)  
com en una  “terra sagrada”.  
Veniu Esperit Sant: ¡siau la guia en aquest caminar junts!» 

  

2) Feim un breu moment de silenci. 

  
Dedicam uns instants a aprofundir en silenci en el sentit de cada una de les paraules i frases 
d’aquesta pregària, tot deixant que ens toquin el cor i ens ajudin a disposar-nos internament 
per al treball que anem a fer. Qui ho desitgi, pot compartir lliurement alguna paraula o frase 
que li ha resultat especialment significativa o alguna cosa que potser ha descobert en la 
pregària. 

  
3) El coordinador/moderador del grup presenta la o les reunions que el 

grup dedicarà a la fase continental, amb la finalitat de respondre a les 

tres preguntes del DEC (nº 106), prioritzant especialment la tercera. 

  
Es recorda la metodologia de la “conversa espiritual” que ja vam fer servir durant la fase 
diocesana per tal d’escoltar-nos uns als altres i poder escoltar també l’Esperit, en un clima de 
pregària que ajudi al discerniment personal i en grup. En aquest sentit, es poden llegir alguns 
dels nombres del DEC que ens conviden a créixer en espiritualitat sinodal per mitjà d’aquesta 
metodologia, com, per exemple, els nº 86 i 87. 

2. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: “ENSANCHA TU TIEND 
4) El moderador convida a algunes persones del grup a llegir els nombres      

25 a 28 del DEC: 
  

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, per a que també puguin protegir als que encara es troben fora d’aquest espai, però 
que se senten cridats a entrar-hi. El segon element estructural de la tenda son les 
cordes, que mantenen juntes les veles. Han d’aconseguir l’equilibri entre la tensió 
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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 son 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, es a dir, la presència del Senyor. La 
subjecció de la tenda està assegurada per la robustesa de les seves piquetes, es a dir, 
els fonaments de la fe que no canvien, però poden ser desplaçats i plantats en 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. Aquesta metàfora 
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 
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 gelosament 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.  
 

5) El coordinador/moderador del grup llegeix els nº 105 i 106 del DEC, i a 

continuació s’inicia el diàleg i es van responent les preguntes : 

  

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’ 
universal) 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). 
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106. El Document de l’etapa continental (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: (prioritzarem i dedicarem més 
temps a la tercera) 

  
PREGUNTA  nº 1:  «Després d’haver llegit el Document de l’etapa continental 

en un clima de pregària, ¿quines intuïcions ressonen de manera més intensa 

amb les experiències i les realitats concretes de l’Església? ¿Quines 

experiències us semblen noves o il·luminadores?» 

  
PREGUNTA  nº 2:  «Després d’haver llegit el Document de l’etapa continental 

en un clima de pregària, ¿quines tensions o divergències substancials 

sorgeixen com a  particularment importants? En conseqüència, quines son les 

qüestions o els  interrogants que s’haurien d’afrontar i prendre en 

consideració en les properes fases del procés?» 

  
PREGUNTA nº3: «Observant 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 Esglésies locals del món i 

discutides durant la Primera Sessió de l’Assemblea Sinodal del mes d’octubre 

de 2023?» 

 TERMINAMOS REZANDO CON TODA LA IGLESIA  
6) Acabam la reunió donant gràcies a Déu i demanant la seva ajuda, resant 

junts la pregària del Sínode. 

  

“Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.  

Vós que sou el nostre veritable conseller:  

veniu a nosaltres, donau-nos suport, entrau en els nostres cors.  

Ensenyau-nos el camí, mostrau-nos com assolir la meta.  

Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils 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 prejudicis 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 assolir la vida eterna.  

Vos 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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IMOS LAS RESPUESTAS A LAS TRES PREGUNTAS (Nº 106)  

5. PAUTAS PARA REDACTAR NUESTRA APORTACIÓN CGRUPO  
Enviament de les respostes 

 
Finalitzades la reunió (o reunions), el coordinador/moderador i el secretari/a de cada grup 
elaboraran una síntesi escrita de les respostes a les tres preguntes i la remetran per mail a 
l’equip diocesà sinodal.  
 
Es recorda que l’esmentada síntesi: 
  

• Tindrà una extensió màxima de dues pàgines d’ordinador (un foli per les dues cares).  

• La data límit per a enviar-les serà el 16 de gener i, si és possible, abans.  

•La síntesi de les tres respostes s’enviarà, com en la fase diocesana, al mail: 
sinode@bisbatdemallorca.org  

• Al mateix temps, l’equip sinodal diocesà farà una síntesi a partir de totes les 
aportacions rebudes i l’enviarà a l’equip coordinador de la Conferència Episcopal 
Espanyola abans del 21 de gener i, si és possible, abans. 

• Finalment, una delegació representativa del Poble de Déu de l’Església a Espanya 
participarà a l’assemblea sinodal continental europea a Praga del 5 al 12 de febrer de 
2023.  

 

 

RESPOSTES:  

Parròquia/comunitat/associació/grup..................................................  

Localitat........................................................... 

Coordinador/a grup............................................ 

Secretari/a grup................................................. 

  

PREGUNTA Nº 1: «Després d’haver llegit el Document de l’etapa continental en 

un clima de pregària, ¿quines intuicions ressonen amb més força amb les 

experiències i realitats concretes de l’Església? ¿Quines experiències semblen 

noves o il·luminadores?»  

 

 

PREGUNTA nº 2: «Després de llegir el Document de l’etapa continental en un 

clima de pregària, ¿quines tensions o divergències substancials sorgeixen com 

a particularment importants? Per tant, ¿quines son les qüestions i els 

interrogants que caldria considerar i tractar en les properes fases del procés?» 

 

  

PREGUNTA nº 3: «Observant el que ha sorgit de les dues preguntes anteriors, 

¿quines son les prioritats, els temes recurrents i les crides a l’acció que 

poden ser compartides amb les altres Esglésies locals de tot el món i discutides 

durant la Primera Sessió de l’Assemblea Sinodal del mes d’octubre de 2023?» 


