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Presentación Sr. Bispo 

 

 

O Papa Francisco quere recuperar para a Igrexa o camiño da 

sinodalidade. Neste empeño foi dando pasos firmes para facernos 

ver que a sinodalidade é moito máis que un acontecemento ou unhas 

estruturas, é unha forma de ser Igrexa e será o rostro da Igrexa do 

terceiro milenio: 

A sinodalidade designa ante todo o estilo peculiar que 

cualifica a vida e a misión da Igrexa expresando a súa 

natureza como o camiñar xuntos e o reunirse en asemblea 

do Pobo de Deus convocado polo Señor Xesús na forza do 

Espírito Santo para anunciar o Evanxeo. Debe expresarse 

no modo ordinario de vivir e obrar da Igrexa. Este modus 

vivendi et operandi realízase mediante a escoita comunitaria 

da Palabra e a celebración da Eucaristía, a fraternidade da 

comuñón e a corresponsabilidade e participación de todo o 

Pobo de Deus, nos seus diferentes niveis e na distinción dos 

diversos ministerios e roles, na súa vida e na súa misión. 

(Comisión Teolóxica Internacional, A sinodalidade na vida e 

na misión da igrexa, 2019, nº 70.a). 

Os últimos sínodos dos bispos foron precedidos, por desexo 

expreso do papa, dunha ampla consulta ao Pobo de Deus, de tal 

maneira que á aula sinodal chegasen tamén os ecos da voz de todo 

o pobo fiel. Este feito non é anecdótico, máis ben visibiliza a 

sinodalidade como a clave de bóveda do gran edifico eclesial 
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A práctica sinodal non é novidosa nesta diocese, que celebrou 

entre 2003 e 2006 un sínodo diocesano baixo o episcopado de D. 

José Diéguez Reboredo, o meu antecesor recentemente falecido e 

do que gardamos feliz memoria. 

Con motivo daquel acontecemento dicía o entón bispo: 

Un sínodo é un espazo de encontro de todos os sectores do 

Pobo de Deus para vivir máis intensamente a Igrexa 

Diocesana como “a casa e a escola da comuñón”. Espazos 

“de comuñón que han de ser cultivados e ampliados día a 

día, a todos os niveis, no armazón da vida de cada Igrexa”. 

(Diéguez Reboredo, José, Un sínodo diocesano. Carta de 

convocatoria do sínodo diocesano, 07-X-2002). 

Durante o curso pasado volvemos a vivir con intensidade unha 

experiencia sinodal: a fase diocesana preparatoria para a XVI 

Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos, que se inaugurará 

en outubro de 2023 e terá como tema: "Por unha Igrexa sinodal: 

comuñón, participación e misión". 

Na nosa diocese constituíronse 69 grupos cunha participación 

de máis de 700 persoas que ao longo do curso foron traballando os 

temas, rezando xuntos e facendo un exercicio de escoita e de 

diálogo. Esa fase clausurouse cunha xornada nacional en Madrid, o 

11 de xuño de 2022, onde ademais da lectura da síntese das achegas 

viviuse o gozo do encontro, a alegría da fe compartida e celebrada, 

a esperanza nunha Igrexa que se abre ao diálogo e á escoita para 

poder así cumprir máis fielmente coa súa misión evanxelizadora. 

Creo sinceramente que non podemos deixar caer no 

esquecemento esta experiencia vivida e que debemos empezar a 

poñer en práctica na nosa diocese un estilo sinodal. Por esta razón o 

obxectivo anual do curso, en relación co plan cuatrienal establece: 

Impulsar un efectivo exercicio de sinodalidade 

no seo das nosas comunidades 
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Sobre a importancia da sinodalidade reflexionei nunha carta 

pastoral publicada o ano 2016:  

O camiño da sinodalidade é o camiño da escoita recíproca, 

na que cada un ten algo que aprender. Este dinamismo da 

escoita, do que o Espírito Santo nos quere dicir e da escoita 

mutua, haino que levar a todos os ámbitos da vida da Igrexa 

diocesana. Escoitar ao pobo, escoitar aos pastores, escoitar 

ao Bispo e escoitar ao Papa.  

Como reza un axioma medieval: “O que afecta a todos e a 

cada un debe ser aprobado por todos”. O que non significa 

descoñecer a estrutura xerárquica da Igrexa, senón 

destacar a necesidade da participación real de todos no que 

nos atinxe a todos. (Quinteiro Fiuza, Luís, Benaventurados 

os misericordiosos. A caridade e a misericordia fundamento 

da nosa acción pastoral, 28-I-2016, p. 55-56).  

Das cinco accións propostas para este curso sería conveniente 

facer fincapé nas dúas primeiras, que implican a posta en marcha, alí 

onde aínda non están implantadas, de dúas importantes estruturas 

de sinodalidade parroquial como son o consello de economía e o 

consello de pastoral: 

Nela [a parroquia] prevense dúas estruturas de perfil 

sinodal: o Consello pastoral parroquial e o Consello para os 

asuntos económicos, coa participación laical na consulta e 

na planificación pastoral. […] A práctica dunha efectiva 

dinámica sinodal na Igrexa particular esixe ademais que o 

Consello pastoral diocesano e os Consellos pastorais 

parroquiais traballen de modo coordinado e sexan 

oportunamente valorizados. (Comisión Teolóxica 

Internacional, A sinodalidade na vida e na misión da igrexa, 

2019, nº 84).  
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Así mesmo é o meu desexo que se afonde na teoloxía e na 

espiritualidade sinodal, pois sen unha recta comprensión teolóxica do 

que significa a sinodalidade e sen unha adecuada vivencia espiritual 

da mesma, cáese facilmente en posturas ideoloxizadas e en 

voluntarismos estériles que acaban por empanar o profundo 

significado da sinodalidade e todo o que iso implica.  

Desexo que ao longo do presente curso se leven adiante as 

accións propostas e que se continúe coas xa iniciadas en anos 

anteriores e que están a dar froitos esperanzadores. Estas pequenas 

realidades que se van xerando por medio das accións pastorais 

axúdannos a ter unha conciencia viva da nosa condición eclesial e 

son unha invitación á participación e corresponsabilidade de todo o 

Pobo de Deus.  

Que a Virxe María, nai da Igrexa e muller de comuñón, e san 

Telmo, testemuña fiel do Evanxeo, nos asistan neste proxecto. 

Un afectuoso saúdo en Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Quinteiro Fiuza 

Bispo de Tui-Vigo   
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