
DOCUMENTO DE TRABALLO PARA A FASE DE 
CONSULTA SINODAL NA 
DIOCESE DE TUI-VIGO





Por unha Igrexa sinodal

 A  Igrexa de Deus é convocada en Sínodo. Este Sínodo, que ten 
por título “Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión“, 
iniciarase solemnemente os próximos  9-10 de outubro en Roma e o 17 
de outubro na nosa Diocese cunha celebración na Catedral.

Con esta convocatoria, o Papa convida a toda a Igrexa a 
interrogarse sobre un tema decisivo para a súa vida e a súa misión: 
sobre o camiño da sinodalidade como o camiño que Deus espera 
da Igrexa no terceiro milenio. O noso camiñar xuntos, dinos o Papa 
Francisco, é o que mellor realiza a natureza da Igrexa como Pobo de 
Deus peregrino e misioneiro.

O novo Sínodo ao que a Igrexa nos convoca agora quere 
responder á pregunta á que toda a Igrexa e cada Igrexa particular 
debe responder: como se realiza hoxe a todos os niveis eclesiais ese 
“camiñar xuntos” que permite á Igrexa anunciar o Evanxeo e que pasos 
o Espírito nos convida a dar para crecer como Igrexa sinodal?

Como primeiro material para o camiño sinodal que comezamos 
envióusenos desde a Secretaría do Sínodo un Documento Preparatorio 
que podedes descargar da páxina web da nosa Diocese. Convídovos a 
todos a lelo e a traballalo como instrumento para favorecer a primeira 
fase de escoita e consulta do Pobo de Deus en todas as nosas parroquias 
(outubro de 2021 – abril 2022). É un documento sinxelo e moi claro. En 
cinco puntos vai tratando sucesivamente algunhas características do 
mundo contemporáneo, as referencias teolóxicas fundamentais para 
comprender e vivir a sinodalidade, indicacións bíblicas que poidan 
alimentar a meditación e a reflexión orante así como perspectivas e 
pistas para levar a cabo este camiño inicial do Sínodo.

Ademais do Documento Preparatorio envióusenos por parte da 
Secretaría do Sínodo un Vademécum metodolóxico moi completo e 
cheo de interese. O texto deste Vademécum enviouse desde a nosa 
Diocese a todos os sacerdotes coa intención de que nos ilumine nesta 
etapa diocesana e de que sexa amplamente coñecido por todos. É 
moi importante que todos o traballemos porque o Vademécum é o 

|  
  C

ar
ta

 P
as

to
ra

l

Pá
xi

na
 | 

3



libro de ruta que acompaña ao Documento Preparatorio para levar a 
cabo o camiño sinodal que a Igrexa nos convida a todos a percorrer. Alí 
indícasenos que tomemos as ideas que nos resulten útiles desta guía, 
pero que o punto de partida son sempre as circunstancias locais das 
nosas comunidades. Dicir expresamente que o proceso sinodal non 
ha de ser visto como algo que compite coa nosa  pastoral ordinaria 
senón como unha oportunidade para fortalecer a conversión pastoral e 
sinodal de cada Igrexa local en orde a ser máis viva na misión.

A Igrexa hoxe ten unha rica experiencia de grandes encontros 
sinodais. En moitas rexións do mundo católico leváronse a cabo 
procesos pastorais de renovación no ámbito das nosas parroquias, 
dos nosos movementos e das nosas dioceses. A nosa Diocese viviu hai 
pouco unha intensa experiencia sinodal e por tanto este camiño é moi 
próximo a todos nós.

O tema do Sínodo é “Por unha Igrexa sinodal: comuñón, 
participación, misión“. As tres dimensións do tema son comuñón, 
participación, misión. As tres dimensións están profundamente 
interrelacionadas. Elas son os tres alicerces dunha Igrexa sinodal. Non 
hai xerarquía entre elas, como di o Vademécum, senón que cada unha 
enriquece e canaliza á outra nunha dinámica relacional.

Este Sínodo é unha oportunidade para unha necesaria renovación 
eclesial. Convídovos a todos vós, sacerdotes, consagrados e laicos da 
nosa Diocese, a acoller con profunda ilusión esta invitación do Papa 
Francisco e a vivila como continuación da que esta Igrexa particular de 
Tui-Vigo comezou hai ben poucos anos. 

Con todo o meu afecto.

+Luís Quinteiro Fiuza. 
Bispo de Tui-Vigo.
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Temario

Estimado/a en Cristo:

O Sínodo dos Bispos, na súa fase diocesana, é unha invitación a 
poñernos en camiño, implicándonos a todos os diocesanos de Tui-Vigo. 
No fondo debemos sentirnos «compañeiros de camiño» que comparten 
a alegría da fe, nunha actitude de escoita e corresponsabilidade, de 
discernimento e fraternidade, de diálogo e participación, facendo 
vida concreta o espírito e o estilo sinodal ao que nos convida o papa 
Francisco.

Somos invitados a formar grupos para orar, reflexionar e dialogar 
xuntos escoitando a voz do Espírito Santo, un verdadeiro tempo eclesial 
no que compartir a alegría de sentirnos Igrexa. 

O presente documento consta de sete temas, síntese da proposta 
do temario ofrecido desde a Secretaria Xeral do Sínodo, para ser 
desenvolvidos en sete sesións, coa seguinte estrutura:

1. Título da sesión
2. Motivación do tema
3. Rezo do Adsumus
4. Eco bíblico
5. Diálogo ao redor das preguntas
6. Oración a través dunha canción
7. Síntese da sesión en clave de discernimento

Na primeira sesión elixirase unha persoa para que modere e outra 
para que faga a función de secretaría. Tamén se establecerá o lugar e os 
días de reunión. Agradécese que se comunique ao Equipo de contacto 
os datos da constitución do grupo (procedencia, membros, moderador 
e secretario, etc.).

Organización da reunión
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Algúns aspectos a ter 
presentes

• É importante ter en conta, na medida do posible, a diversidade 
e a representatividade dos membros de cada grupo, prestando 
unha especial atención aos marxinados e aos excluídos.

• O momento de oración inicial constará de dúas partes: o rezo 
comunitario do Adsumus (invocación do Espírito Santo) e a 
lectura do eco bíblico, cun breve tempo de silencio meditativo.

• O breve texto que segue ao momento da oración inicial quere 
ser unha sinxela motivación do tema; pode ser lido polo 
moderador do grupo, a modo de marco xeral.

A persoa que modera ten como función conducir a reunión: 
introduce os temas a tratar, dá a palabra a quen van intervir, ordena o 
diálogo e controla o tempo das intervencións, e reconduce o debate 
cando se desvía da temática tratada.

Quen faga de secretario debe: ter preparado o lugar da reunión, 
dirixir a oración (Adsumus e eco bíblico), recoller as achegas do grupo 
e facer unha síntese das mesmas que, facendo constar todos os datos 
do grupo remitente, enviará ao Equipo de contacto da fase diocesana 
do Sínodo:

• Responsable: D. Samuel Montes Costas
• Tlf.: 667 00 66 56
• E-mail: porunaiglesiasinodal@diocesetuivigo.org

Respecto da duración das sesións recomendamos que sexa 
dunha hora. O número  de sesións é de sete, unha por tema, que terían 
lugar entre o mes de novembro e a primeira quincena do mes de abril, 
facéndose chegar unha síntese ao responsable da fase diocesana, os 
días sucesivos á celebración de cada unha das sesións.
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• O acceso á canción para a oración final farase por medio dun 
código QR que poderá atoparse neste documento, remitindo 
á canle YouTube. É un momento pensado para facer unha 
recapitulación da sesión en clave orante, abríndonos a unha 
síntese final.

• Esta fase diocesana concluirá coa celebración dunha 
asemblea que terá lugar na segunda quincena do mes de 
abril, presentándose a síntese final do traballo sinodal. Ao seu 
debido tempo, comunicarase a data, o lugar e o programa 
deste encontro.

Agradecemos o voso servizo e a vosa xenerosa implicación. O 
Espírito Santo, sen ningunha dúbida, acompañará o noso traballo e 
farao frutificar.
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Estamos aquí, ante ti, Espírito Santo, 
reunidos no teu nome. 

Ti es o noso auténtico conselleiro: 
ven a nós,
asístenos, 

entra nos nosos corazóns.
Oriéntanos no camiño, 

móstranos como acadar a meta. 
Impide que perdamos
o rumbo como persoas
débiles e pecadoras. 

Non permitas que 
a ignorancia nos conduza por camiños falsos. 

Concédenos o don do discernimento, 
para que non deixemos que as nosas accións 

sexan guiadas por prexuízos e falsas consideracións. 
Condúcenos á unidade en ti, 

para que non nos desviemos do camiño da verdade e a xustiza, 
senón que na nosa peregrinación terrenal 

nos esforcemos por alcanzar a vida eterna. 
Pedímoscho a ti, 

que obras en todo tempo e lugar, 
en comuñón co Pai e o Fillo, 

por sempre eternamente. Amén.

Oración para o Sínodo: 
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Todas as sesións do concilio Vaticano II iniciaban coa oración Adsumus Sancte Spiritus, 

a primeira palabra do orixinal en latín que significa “Estamos diante ti, Espírito Santo”, que se 

utilizou historicamente nos Concilios, Sínodos e outras reunións da Igrexa durante centos de 

anos, e atribúese a San Isidoro de Sevilla (ca 560 – 4 de abril de 636). Mentres emprendemos 

este Proceso Sinodal, esta oración convida o Espírito Santo a actuar en nós, para que sexamos 

unha comunidade e un pobo de graza. Para o camiño sinodal desde 2021 a 2023, propomos a 

seguinte versión simplificada para que calquera grupo ou asemblea litúrxica poida rezala con 

maior facilidade. 



PRIMEIRA SESIÓN 

 Camiñamos 
xuntos na 
escoita
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Camiñamos xuntos na escoita

1

A chamada é clara e vén de Deus! Poñernos en camiño xuntos, con Cristo e en Cristo, 
para vivir esta experiencia sinodal na nosa diocese de Tui-Vigo. Somos convidados a 
escoitarnos mutuamente, a recoñecernos no noso ser Igrexa, descubrindo o valor e 
a urxencia da comuñón e a fraternidade.

Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus 

E subindo ao monte, Xesús chamou os que el 
quixo, e xuntáronse con el. Logo designou Doce 
para que o acompañasen, e para envialos a 
predicar con poder de botar o demo fóra.
Estes foron os Doce que designou: Simón, a 
quen lle puxo de nome Pedro; San-tiago, o 
fillo de Zebedeo e mais o seu irmán Xoán, aos 
que lles puxo de sobrenome Boanerxes, que 
quere dicir fillos do Trebón; Andrés e Felipe, 
Bartolomeu e Mateu, Tomé e Santiago  o fillo 
de Alfeo , Tadeu e Simón o Zelota, e Xudas 
Iscariote, o traidor.
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3 Preguntas para reflexionar

1. Na nosa Igrexa local, quen son os que “camiñan xuntos”? 
2. Quen son os que parecen máis afastados?
3. Como estamos chamados a crecer como compañeiros?
4. Que grupos ou persoas quedan á marxe?
5. Como nos fala Deus a través de voces que ás veces ignoramos? 
6. Cales son algunhas das limitacións da nosa capacidade de escoita, 

especialmente cara a aqueles que teñen puntos de vista diferentes aos nosos? 
7. Que espazo damos á voz das minorías, especialmente das persoas que sofren 

pobreza, marxinación ou exclusión social?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
 Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: Es el 

Señor, de Athenas. 
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Notas: 

Síntese da sesión: 

Pá
xi

na
 | 

11



SEGUNDA SESIÓN 

 Chamados a 
ser testemuñas
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Chamados a ser testemuñas

1

Formamos parte dunha realidade complexa a todos os niveis. O desafío de ser 
testemuñas nela interpélanos persoal e eclesialmente. Nesta ocasión preguntámonos 
se os nosos estilos ou modos de comunicarnos e relacionalos responden a un espírito 
autenticamente evanxélico.

Deus concedeu a Xesús que se deixase ver, non 
de todo o pobo, senón das testemuñas escollidas 
de antemán por Deus: nós que comemos e 
bebemos con el, logo de que resucitou de entre 
os mortos. E mandounos que predicásemos ao 
pobo e atestemos que el é quen foi constituído 
por Deus xuíz de vivos e de mortos.
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3 Preguntas para reflexionar

1. Que é o que permite ou impide falar con valentía, franqueza e responsabilidade 
na nosa Igrexa local e na sociedade? 

2. Cando e como conseguimos dicir o que é importante para nós? 
3. Como os medios de comunicación social (non só os católicos) manifestan a 

voz da Igrexa? 
4. Quen fala en nome da comunidade cristiá e como se elixe?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: Te 

llevaré de Sara & Mingos. 
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Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus 
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TERCEIRA SESIÓN 

Convocados 
pola Palabra na 

Eucaristía
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Convocados pola Palabra na 
Eucaristía

1

As fontes da sinodalidade atópanse na Palabra de Deus e na Eucaristía. O encontro 
con Cristo, celebrado como Igrexa e na Igrexa, constitúe o punto de partida de todo 
esforzo por construír a comuñón eclesial. Hoxe queremos asomarnos ao ámbito das 
nosas celebracións litúrxicas e á nosa experiencia de oración.

A copa da bendición que bendicimos, non é 
unha comuñón co sangue de Cristo? O pan que 
partimos, non é unha comuñón co corpo de 
Cristo? E como hai un único pan, tamén nós, 
sendo moitos, formamos un único corpo, porque 
todos participamos dese único pan.
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3 Preguntas para reflexionar

1. De que maneira a oración e as celebracións litúrxicas inspiran e guían 
realmente a nosa vida común e misión na nosa comunidade?

2. De que maneira inspiran as decisións máis importantes? 
3. Como se promove a participación activa de todos os fieis na liturxia?
4. Que espazo se dá á participación nos ministerios de lector e acólito?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: 

Tengo sed de ti, de Celinés. 
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Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus 
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CUARTA SESIÓN 

Unidos nun 
diálogo 

corresponsable
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Unidos nun diálogo 
corresponsable

1 

A beleza de vivir unidos é indubidable, pero tamén constatamos, en non 
poucas ocasións, as dificultades para custodiala e facela crecer. O diálogo e a 
corresponsabilidade son dúas ferramentas fundamentais para afrontar este desafío 
sempre actual. Nesta sesión ocuparémonos deste tema para progresar na vivencia 
dunha experiencia sinodal auténtica.

Rezamos o Adsumus.Poñemonos na presenza de Deus

O corpo non está formado por un único membro 
senón por moitos.
Ora, foi Deus quen puxo os membros, colocando 
cada un deles no corpo coma El quixo. Se todo 
for un único membro, onde estaría o corpo? 
En realidade, hai moitos membros, pero un 
corpo só. O ollo non lle pode dicir á man: 
“Non preciso de ti”, nin a cabeza ós pés: “non 
preciso de vós”.
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3 Preguntas para reflexionar

1. Como está chamado cada bautizado a participar na misión da Igrexa? 

2. Que impide aos bautizados poder ser activos na misión? 

3. Como apoia a comunidade eclesial aos seus membros que serven á sociedade de 

distintas maneiras (compromiso social e político, investigación científica, educación, 

promoción da xustiza social, protección dos dereitos humanos, coidado do medio 

ambiente, etc.)?

4. Cales son os lugares e as ferramentas de diálogo dentro da nosa Igrexa local? 

5. Como promovemos a colaboración coas dioceses veciñas, as comunidades relixiosas 

da zona, as asociacións e os movementos laicais, etc.?

6. Como se abordan as diverxencias de puntos de vista, os conflitos e as dificultades? 

7. Que experiencias de diálogo e colaboración temos con crentes doutras relixións e cos 

que non teñen pertenza relixiosa? 

8. Como dialoga e aprende a Igrexa con outros sectores da sociedade: coa política, a 

economía, a cultura, a sociedade civil e as persoas que viven na pobreza?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: Y si 

hoy, de Paola Pablo. 
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QUINTA SESIÓN 

Invitados 
ao servizo 
na Igrexa: 

participación e 
autoridade
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Invitados ao servizo na Igrexa: 
participación e autoridade

1

O servizo constitúe un dos elementos distintivos da fe cristiá e da vida da Igrexa. Con 
todo, moitas veces, perdémonos e gastamos as nosas mellores forzas en discusións 
estériles, que erosionan a nosa capacidade de servir. Por isto, o *Sínodo, nesta sesión, 
convídanos a centrarnos no autenticamente esencial, a partir dun diálogo fecundo 
entre participación e autoridade.

Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus

Entón Xesús chamou por eles e díxolles:
 Xa sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan, 
e os poderosos os asoballan. Pero entre vós 
non pode ser así. Nin moito menos: quen queira 
ser importante, que sirva ós demais.
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3 Preguntas para reflexionar

1. Como pode identificar a nosa comunidade eclesial os obxectivos a perseguir, o modo 

de alcanzalos e os pasos a dar? 

2. Como se exerce a autoridade ou o goberno dentro da nosa Igrexa local? 

3. Como se poñen en práctica o traballo en equipo e a corresponsabilidade? 

4. Como se realizan as avaliacións e quen as realiza? 

5. Como se promoven os ministerios laicais e a responsabilidade dos laicos? 

6. Tivemos experiencias frutíferas de sinodalidade a nivel local? 

7. Como funcionan os órganos sinodais a nivel da Igrexa local (consellos pastorais nas 

parroquias e diocese, consello Presbitera, etc.)? 

8. Como podemos favorecer un enfoque máis sinodal na nosa participación e liderado?

9. 

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: He 

venido a servir, de Ain Karem. 

 | 
  Q

ui
nt

a 
 S

es
ió

n



Notas: 

Síntese da sesión: 

Pá
xi

na
 | 

23



SEXTA SESIÓN 

Aprendendo a 
discernir para 
decidir segundo 

o Espírito
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Aprendendo a discernir para 
decidir segundo o Espírito

1

Neste Sínodo as referencias ao Espírito Santo e ao discernimento son dúas das súas 
claves fundamentais. A acción do Espírito na Igrexa capacítaa, capacítanos, para ler 
os signos da presenza de Deus na nosa realidade concreta, no seo das encrucilladas 
que nos envolven, para decidir segundo a vontade do Señor, para a vida do mundo. 
Nesta sesión, dispómonos a entrar na arte do discernimento.

Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus

Dicíalle Xesús á xente:
Cando vedes que da banda do mar vén unha 
nube, axiña dicides: “Temos chuvia”, e así é. 
E cando venta do sur, dicides: “Velaí vén o 
calmizo”, e vén mesmo. ¡Hipócritas! Se sabedes 
interpretar o cariz da terra e mais o do ceo, 
como non sabedes interpretar o momento 
presente
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3 Preguntas para reflexionar

1. Que métodos e procedementos utilizamos na toma de decisións? 

2. Como se poden mellorar?  

3. Os nosos métodos de toma de decisións axúdannos a escoitar a todo o Pobo de 

Deus? 

4. Que ferramentas e procedementos utilizamos para promover a transparencia e a 

responsabilidade? 

5. Como podemos medrar no discernimento espiritual comunitario?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: Ven, 

Espíritu Divino del grupo Canto Católico.. 
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SÉTIMA SESIÓN 

Construtores 
dunha Igrexa 

sinodal
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1

Chegamos á última etapa do noso camiño! Descubrirnos Igrexa, familia na fe en 
Cristo, foi o noso principal obxectivo. Mirarnos e recoñecernos nunha fraternidade 
que vén de Deus constitúe, quizais, un dos grandes desafíos do noso tempo, esixindo 
de nós unha convencida e renovada implicación. Hoxe estamos convidados a facer 
balance e memoria agradecida do que xuntos temos compartido.

Rezamos o Adsumus.Poñémonos na presenza de Deus

Erguendo os ollos ao ceo dixo Xesús:
E a gloria que ti me deches, déillela a eles, 
para que sexan un coma nós somos un. Eu 
neles e ti en min, para que cheguen á perfecta 
unidade, de xeito que o mundo recoñeza que ti 
me mandaches e que os amaches a eles, como 
me amaches a min.

2
Ec

o 
bí

bl
ic

o:
 

Xn
 1

7,
 2

2 
– 

23

3 Preguntas para reflexionar

1. Como forma a nosa comunidade eclesial ás persoas para que saiban cada vez 
máis “camiñar xuntas”, escoitarse unhas a outras, participar na misión e dialogar? 

2. Que formación se ofrece para promover o discernimento e o exercicio da 
autoridade de forma sinodal?

4 Síntese da sesión en clave de discernimento
Invitámoste a ter un momento de reflexión coa canción: 

Forofos do grupo Hakuna Group Music.. 
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