
14 
 

  
         

 

Introdución  

 

 

A etimoloxía do verbo programar atopámola en “grafein”, 

escribir. Un “programa” era un escrito real ou un edicto que se lía nas 

prazas públicas para coñecemento da xente. Co tempo a palabra 

ampliou o seu significado para referirse a unha serie ordenada de 

accións necesarias para realizar un proxecto. 

Escribir, plasmar sobre o papel ou sobre a pantalla do ordenador 

as intencións e propostas, os desexos e proxectos, é un acto 

propiamente humano e da maior importancia, porque axuda a 

ordenar a mente (forma mentis), a establecer prioridades, a afinar 

conceptos. E como dicían os antigos “scripta manent”; a palabra 

escrita, fronte á palabra pronunciada, permanece como un reflexo do 

que queremos ser e do que pretendemos acadar. 

Con esta intención ve a luz esta programación pastoral para o 

curso 2022-23. 

Un camiño percorrido 

No curso 2019-2020 púñase en marcha un plan para catro anos 

que tiña como obxectivo xeral renovar a pastoral diocesana nos seus 

ámbitos máis significativos. 

Despois dun primeiro curso que tiña como lema Cristo, pan de 

vida, chegou a pandemia que nos afectou de maneira importante 

entre os anos 2020-2022, nalgúns casos impedindo a realización de 

calquera actividade e noutros casos modificando esas mesmas 

actividades. 
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Neste curso 2022-2023, xa coa normalidade recobrada, o plan 

pastoral cuatrienal chega á fin do seu percorrido. 

Elaboración 

Para elaborar o actual programa pastoral contouse coas 

achegas tanto do Consello de Presbiterio (CP) como do Consello 

Diocesano de Pastoral (CDP). 

O 1 de xullo reuniuse o CP para tratar, entre outros asuntos, o 

tema da sinodalidade en vista á programación pastoral. Naquela 

sesión recolleuse o parecer dos membros do Consello e algunhas 

suxestións prácticas de cara ao curso pastoral. 

O 9 de xullo convocouse o CDP para abordar tamén o plan 

pastoral. Froito do diálogo e da reflexión das persoas que conforman 

ese Consello recolléronse algunhas iniciativas de cara á 

programación. 

Durante o mes de xullo un pequeno grupo de traballo redactou 

un borrador da programación que se enviou, a mediados de agosto, 

ás persoas que forman parte do CDP e aos Delegados Diocesanos, 

para que tiveran a oportunidade de propoñer algunha modificación 

ou engadido.  

O 11 de setembro estaba rematada a redacción final do 

programa pastoral e aprobada polo Bispo.  

Obxectivo e Accións 

O obxectivo anual, na liña da sinodalidade, é: 

Impulsar un efectivo exercicio da sinodalidade  

no seo das nosas comunidades. 

Este obxectivo concretarase en cinco accións diocesanas. 
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As dúas primeiras están centradas nas estruturas sinodais 

parroquiais: consello económico e consello de pastoral.  

1. Realizar un curso de xestión parroquial para segrares. 

2. Promover a creación de consellos pastorais parroquiais. 

A terceira fai referencia á relación entre o modo sinodal de actuar e 

o exercicio do liderado.  

3. Impartir un curso de liderado pastoral  e sinodalidade. 

A cuarta acción recolle un desexo xa expresado o pasado curso e 

que non se puido poñer en marcha:  

4. Crear o servizo diocesano para o Catecumenado. 

Finalmente a quinta acción está vinculada co ámbito da caridade nun 

momento de tanto apremo como o actual. 

5. Facer unha lectura crente da realidade caritativo-social na 

nosa diocese. 

Ademais destas accións debemos seguir insistindo noutras xa 

iniciadas e que están dando froitos, como pode ser Ágora, escola 

diocesana de formación teolóxica, ministerios e servizos, e as 

confirmacións comunitarias por zonas. 

Finalmente sinalar que o lema do presente curso, en relación co 

camiño de sinodalidade aberto polo Papa Francisco e en relación cos 

lemas anteriores é: Pobo de Deus, camiño de comuñón.  

Responsables 

As persoas que dedican o seu tempo e os seus esforzos á 

catequese, ao voluntariado social, ás actividades litúrxicas, ao 

acompañamento na enfermidade, ao enriquecemento dos consellos 

parroquiais e de outras entidades comunitarias... todas son 

responsables de colaborar en difundir e realizar o programa pastoral. 
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Tamén as persoas de vida consagrada teñen un destacado 

papel na posta en marcha destas accións. Os homes e mulleres que 

entregaron a súa vida ao Señor, e que son signo do Reino, deben 

colaborar con gozo coa vida da igrexa diocesana na que están 

presentes. 

Finalmente, e de maneira moi cualificada, destacar o papel dos 

párrocos. Eles deben ser construtores de comuñón: 

Para os pastores máis expertos, é fácil constatar a 

necesidade de evitar toda forma de subxectivismo no 

exercicio do seu ministerio, e de adherirse 

corresponsablemente aos programas pastorais. Esta 

adhesión, que conleva proceder de acordo coa mente do 

Bispo, ademais de ser expresión de madurez, contribúe a 

edificar a unidade na comuñón, que é indispensable para a 

obra da evanxelización. (CONGREGACIÓN PARA O 

CLERO, Directorio para o ministerio e a vida dos 

presbíteros, 2013, nº 33). 

É de desexar unha colaboración positiva entre segrares, 

sacerdotes e membros da vida consagrada para que o programa 

pastoral pase de ser un desexo a ser unha realidade gozosa.  

 

 

 

 

 

 

José Vidal Novoa 

Vigairo de Pastoral 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

diocesana 
 

Curso 2022-2023 

 
 

 
 

 



24 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Consello Diocesano de Pastoral propuña, no 2019, un Plan Cuatrienal coa 

finalidade de promover unha axeitada renovación pastoral nos distintos eidos nos 

que se desenvolve a vida da Igrexa, en liña coa exhortación Evangelii gaudium 

do Papa Francisco. 

Propúñase tamén partir das accións, que debían ser:  

 abertas, que non se esgotasen en si mesmas senón que se abrisen a 

outras posibilidades; 

 colaborativas, que implicaran a diversos organismos, entidades e 

persoas;  

 poucas, pero con efecto multiplicador. 

As catro grandes mediacións eclesiais (Liturxia, Palabra, Caridade e Comuñón) 

ofrecíanse como os ámbitos desde os que renovar a vida pastoral da Diocese. 

Despois de catro cursos, marcados os dous últimos pola pandemia do coronavirus, 

debemos dicir que algunhas das accións propostas comezaron a súa andaina pero 

non chegaron á meta, e outras non fomos quen de poñelas en marcha. Cómpre, 

xa que logo, insistir no que non acadamos, continuar o iniciado e tamén ofrecer 

novas accións na liña de renovación pastoral que é, como subliña o Papa 

Francisco, renovación das persoas e das estruturas. 

Ao fío do grande acontecemento eclesial que foi a fase diocesana do Sínodo dos 

Bispos sobre a sinodalidade, e que terá a súa culminación na asemblea xeral do 

2023, neste curso as accións terán como denominador común a implicación do 

laicado nas distintas dimensións da vida diocesana. 
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Contexto: 

“O camiño da sinodalidade é o camiño que Deus espera da Igrexa do terceiro 

milenio”. 

Estas palabras pronunciadas por Francisco no ano 2015, nun discurso co gallo 

do cincuenta aniversario da institución dos Sínodo dos Bispos, fainos intuír a 

importancia que para o Papa ten o exercicio da sinodalidade para o futuro da Igrexa 

e para a Igrexa do futuro. 

O camiño da sinodalidade está nos comezos da propia Igrexa; pero sen 

remontarnos a tempos tan pasados debemos recordar que o Concilio Vaticano II, 

ao poñer o acento no Pobo de Deus, abre as portas para que a sinodalidade entre a 

formar parte da vida eclesial de maneira ordinaria. Un exemplo diso é a institución 

do Sínodo dos bispos e a creación das Conferencias Episcopais. 

San Xoán Paulo II quixo que a preparación do Gran Xubileo do ano 2000 

estivera precedida por unha serie de sínodos: 

No camiño de preparación á cita do 2000 inclúese a serie de Sínodos 

iniciada despois do Concilio Vaticano II: Sínodos xerais e Sínodos 

continentais, rexionais, nacionais e diocesanos. […] Estes Sínodos 

xa forman parte por si mesmos da nova evanxelización: nacen da 

visión conciliar da Igrexa, abren un amplo espazo á participación 

dos laicos, definindo a súa específica responsabilidade na Igrexa, e 

son expresión da forza que Cristo deu a todo o Pobo de Deus, 

facéndoo partícipe da súa propia misión mesiánica, profética, 

sacerdotal e rexia. (Tertio Millennio Adveniente 21) 

Foron moitas as dioceses de España que se embarcaron daquela en procesos 

sinodais. 
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Nós, pola nosa banda, temos dúas experiencias importantes de sinodalidade: o 

Concilio Pastoral de Galicia, que foi en moitos casos modélico e profético; e o 

Sínodo Diocesano de Tui-Vigo (2003-2006), do que gardamos tan grata memoria e 

que supuxo para a diocese un impulso na súa comprensión de ser Igrexa e unha 

renovación dalgunhas dimensións pastorais. 

Celebrar un sínodo non implica necesariamente asumir unha dinámica sinodal, 

pero é, sen dúbida, unha experiencia privilexiada de sinodalidade que, se a persoa 

e qa comunidade non se pechan ao sopro do Espírito, acaba permeando toda a 

realidade eclesial. Por iso o noso Sínodo, na Constitución 76, invitaba a: 

Aproveitar a experiencia positiva de comuñón e participación vivida nos 

grupos sinodais, e crear novas canles para seguir fomentando: 

 a comuñón eclesial, manifestada na vida e a fe compartidas, 

 e a corresponsabilidade na parroquia, na diocese e na contorna 

social. 

A fase diocesana do próximo Sínodo dos Bispos do 2023, que abordará o tema 

da sinodalidade na Igrexa baixo o título Por unha Igrexa sinodal: comuñón, 

participación e misión, está a suscitar unha reflexión fonda e unhas propostas 

concretas para que a espiritualidade e a dinámica sinodal acaben impregnando o 

noso quefacer pastoral diario.  

Neste contexto, e en relación co plan cuatrienal iniciado o curso 2019-20, 

propoñemos como obxectivo anual: 

Este obxectivo concretarase en cinco accións diocesanas. As dúas primeiras están 

centradas nas estruturas sinodais parroquiais: consello económico e consello de 

pastoral. A terceira fai referencia á relación entre o modo sinodal de actuar e o exercicio 

do liderado. A cuarta acción recolle un desexo xa expresado o pasado curso e que non 

se puido poñer en marcha: a creación do servizo para o catecumenado. Finalmente a 

quinta acción está vinculada co ámbito da caridade nun momento de tanto apremo 

como o actual. 

 

Aplicación 

A maioría destas accións teñen como marco natural a comunidade parroquial, 

pero non de xeito exclusivo. 
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O exercicio da sinodalidade debe estar presente tamén nos movementos, 

grupos e asociacións; debe impregnar a nosa maneira de ser Igrexa e de 

relacionarnos. Por iso cada entidade eclesial debe facer o esforzo de repensar as 

súas accións e relacións nesta clave. 

Outras dúas accións están abertas a todos os organismos; e deberiamos 

colaborar activamente tanto na implantación do catecumenado, que é un exercicio 

fundamental da acción maternal da Igrexa, como no estudio da realidade caritativo-

social da nosa diocese, que é un ámbito privilexiado para atoparnos con Cristo no 

rostro da persoa que sofre. 

Finalmente sinalar que cada grupo, á hora de elaborar o seu programa pastoral, 

tomará como referencia: 

 O obxectivo anual: 

Terase presente á hora de programar e elaborar os obxectivos 

propios. 

 As accións diocesanas: 

Ver como promovelas no ámbito específico do movemento ou 

grupo. 

 As accións das delegacións: 

Valorar a maneira de participar nalgunha das accións que se 

propoñen desde as delegacións. 
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Ámbitos:  

Formación e corresponsabilidade. 
 

Contexto: 

O mundo da economía resulta cada vez máis complexo; a implantación da 

banca dixital ou a ampla oferta de produtos bancarios, a xestión dos bens inmobles, 

as responsabilidades fiscais, a busca do autofinanciamento e da transparencia, fan 

que, incluso para a economía das parroquias, sexa bo contar con persoas que 

coñezan ese mundo e que, ao mesmo tempo, teñen un fondo sentido eclesial. 

Por outra banda convén lembrar que o Concilio Vaticano II puxo ao Pobo de 

Deus como suxeito eclesial. Esa eclesioloxía cristalizou na creación de novos 

organismos de participación nos que os segrares son quen de enriquecer coa súa 

voz á Igrexa. 

 

O Código de Dereito Canónico, promulgado en 1983, establece que en cada 

parroquia debe haber un consello de asuntos económicos no que os fieis prestan a 

súa axuda ao párroco na administración dos bens (Cf. CIC 537). 

O Sínodo Diocesano de Tui-Vigo na súa constitución número 73 invitaba a: 

Urxir a creación ou renovación do Consello Económico Parroquial, 

para administrar con transparencia o patrimonio eclesiástico e 

asumir corresponsablemente a realización de novos proxectos. 

Sobre este Consello a instrución da Congregación para o Clero 

(20.07.2020) “La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de 

la misión evangelizadora de la Iglesia”, di: 
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O Consello de Asuntos Económicos pode desempeñar un rol de 

particular importancia para facer crecer a cultura da 

corresponsabilidade, da transparencia administrativa e da axuda ás 

necesidades da Igrexa nas comunidades parroquiais. En particular, a 

transparencia hase de entender non só como unha presentación 

formal de datos, senón principalmente como debida información para 

a comunidade e unha proveitosa oportunidade para involucrala na 

formación. Trátase dun modus agendi imprescindible para a 

credibilidade da Igrexa, sobre todo onde esta ten bens significativos 

que administrar (nº 106). 

Agora ben, para que ese consello cumpra coa finalidade que lle é propia, é 

preciso formar a persoas laicas competentes en asuntos económicos ou xurídicos, 

para que a xestión dos bens eclesiais teña unha dimensión evanxélica e 

evanxelizadora. 

 

Implicacións: 

a) As comunidades parroquiais ou interparroquiais, que fan un exercicio de 

transparencia administrativa e medran na cultura da corresponsabilidade. 

b) As persoas segrares, que teñen a oportunidade de poñer os seus dons ao 

servizo da comunidade eclesial. 

c) Os párrocos, que realizan un exercicio de apertura e colaboración. 

 

Calendario: 

a) Durante o primeiro trimestre do ano a Vigairía de Asuntos Económicos 

preparará e publicitará o curso, indicando: destinatarios, tempo de duración, 

e lugar ou lugares onde se desenvolve. 

b) Durante ese tempo as parroquias e unidades pastorais buscarán ás persoas 

idóneas para realizar o curso e que logo se poidan integrar no consello 

parroquial de asuntos económicos. 

c) Na segunda metade do curso realizaríase esta actividade. 

 

Responsables:  

A Vigairía de Pastoral e a Vigairía de Economía. 
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Ámbitos:  

Presenza pública e corresponsabilidade. 

Contexto: 

A dinámica de sinodalidade á que nos urxe o Papa Francisco debe impregnar 

todas as realidades eclesiais, tamén ás comunidades parroquiais. 

O Código de Dereito Canónico considera a posibilidade de establecer en cada 

parroquia un consello pastoral:  

Se é oportuno, a xuízo do Bispo diocesano, oído o consello 

presbiteral, constituirase en cada parroquia un consello pastoral, que 

preside o párroco e no que os fieis, xunto con aqueles que participan 

polo seu oficio na cura pastoral da parroquia, presten a súa 

colaboración para o fomento da actividade pastoral. (Cf. CIC 536.1). 

O Sínodo Diocesano de Tui-Vigo na súa constitución número 72 invitaba a: 

Instituír ou renovar en cada parroquia e unidade pastoral o Consello 

de Pastoral, coa colaboración corresponsable de todos os sectores e 

grupos. 

A este respecto o Papa Francisco afirmaba nun discurso en Asís (04.10.2013): 

Que necesarios son os consellos pastorais! Un Bispo non pode guiar 

unha Diocese sen o Consello pastoral. Un párroco non pode guiar a 

parroquia sen o Consello pastoral. 

O Consello de Pastoral pon ao Pobo de Deus como suxeito e protagonista da 

acción evanxelizadora da Igrexa, na que cada fiel colabora cos seus propios dons, 

carismas e vocación. 
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Implicacións: 

a) A comunidade parroquial ou interparroquial, que entra nunha dinámica de 

reflexión e diálogo pastoral. 

b) Os distintos grupos, asociacións ou realidades que forman parte da 

comunidade parroquial, que atopan un espazo para o coñecemento mutuo 

e a misión compartida. 

c) Os fieis (segrares, vida relixiosa e sacerdotes), que acadan un foro de 

intercambio de ideas e proxectos capaz de implicar a todos. 

 

Calendario: 

a) Durante o primeiro trimestre elaborar un modelo de Estatutos para o 

Consello Pastoral Parroquial, oíndo o parecer do Consello Diocesano de 

Pastoral e Consello Presbiteral. 

b) Aprobación do Bispo. 

c) No segundo e no terceiro trimestre do curso presentaríase o modelo de 

Estatuto nos arciprestados, convidando a sacerdotes, membros da vida 

consagrada e segrares para coñecelo e poñer en marcha nas parroquias e 

unidades pastorais o Consello Pastoral Parroquial. 

 

Responsables:  

A Vigairía de Pastoral e a Delegación Episcopal de Apostolado Segrar. 

 

 

 

 

 

  



40 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos:  
Formación e Presenza pública. 

 

Contexto: 

O proceso de transformación que se está operando na sociedade e na Igrexa 

invítanos, como dicía o Papa Francisco, a cuestionar o noso facer para cumprir co 

noso ser: somos misión: 

Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para que 

os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura 

eclesial se converta nunha canle adecuada para a evanxelización do 

mundo actual máis que para a autopreservación. A reforma de 

estruturas que esixe a conversión pastoral só pode entenderse neste 

sentido: procurar que todas elas volvan ser máis misioneiras, que a 

pastoral ordinaria en todas as súas instancias sexa máis expansiva e 

aberta, que coloque aos axentes pastorais en constante actitude de 

saída e favoreza así a resposta positiva de todos aqueles a quen Xesús 

convoca á súa amizade. (EG, 27). 

Unha sociedade que rexeita actitudes impositivas, e unha Igrexa que quere 

transitar polo camiño da sinodalidade, invítannos a considerar o liderado pastoral 

tanto dos sacerdotes como dos axentes de pastoral que teñen responsabilidades na 

comunidade. 

Esta cuestión, aínda que parece novidosa, ten detrás de si unha ampla reflexión 

no campo da teoloxía pastoral. En España creouse un Instituto de Liderado Pastoral, 

e as últimas xornadas de Vicarios organizadas pola CEE abordaron o tema do 

liderado na Igrexa. 
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Implicacións: 

a) Os sacerdotes, que poden redefinir algunhas das tarefas vinculadas á súa 

función ministerial. 

b) Os axentes de pastoral, que poden clarexar algúns aspectos do seu servizo 

no seo da comunidade. 

c) A comunidade diocesana, que se enriquece coa clarificación e coordinación 

entre liderado e servizo, autoridade e corresponsabilidade. 

 

Calendario: 

a) Antes de Nadal contactarase coa persoa ou persoas que veñan impartir o 

curso para establecer os días e os temas, e para dalo a coñecer entre os 

posibles destinatarios. 

b) Entre os meses de xaneiro e abril tería lugar o curso. 

 

Responsables:  

A Vigairía de Pastoral e a Secretaría Diocesana para o Sínodo. 
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Ámbitos:  

Primeiro anuncio e iniciación cristiá. 

Contexto: 

Esta acción xa estaba programada para o curso pasado, pero por diversas 

causas non se deu posto en marcha. Pensamos que segue a ser unha urxencia e unha 

oportunidade pastoral; por esa razón queremos insistir este ano nesta mesma acción. 

O 5 de decembro de 1963 o Concilio Vaticano II promulga a súa primeira 

constitución, a Sacrosanctum concilium, sobre a Sagrada Liturxia. No número 64 

di: 

Restáurese o catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, a 

implementar segundo o xuízo do Ordinario de lugar; dese modo, o 

tempo do catecumenado, establecido para a conveniente instrución, 

poderá ser santificado por medio dos sagrados ritos que se celebrarán 

en tempos sucesivos. 

Como axuda a este mandato conciliar, en 1972 a Congregación para o Culto 

Divino publicaba o Ritual para a Iniciación Cristiá dos Adultos (RICA). 

Detrás desta decisión estaba a percepción moi viva dos padres conciliares de 

que o mundo entraba nunha fase de secularización; xa que logo, necesitábase un 

modelo gradual e sistemático para xerar cristiáns, que o serán por opción e non por 

herdanza. 

A Conferencia Episcopal Española, desde finais dos anos 90, sentiu moi viva 

a necesidade de promover o catecumenado nunha España que empezaba a deixar 

de ser socioloxicamente cristiá, e onde había xa persoas sen bautizar ou adultos sen 

completar a iniciación cristiá. Así, para dar resposta a estas novas situacións, 

publicou unha serie de documentos que abordan esta cuestión: 



46 
 

La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 1998. 

Orientaciones pastorales para el catecumenado, 2002. 

Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no 

bautizados en su infancia, 2004. 

A recente reorganización das Comisións que conforman a CEE, creou a 

“Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado”. 

Tendo presente este marco, e considerando que xa entre nós é habitual que 

todos os anos teñamos algunha persoa adulta que solicita o bautismo, parece 

necesario establecer un servizo diocesano para o catecumenado que, sen detraer a 

importancia que a comunidade cristiá inmediata, a parroquia, ten no proceso de 

iniciación cristiá, se poña ao seu servizo ofrecendo axudas, materiais, itinerarios e 

orientacións; incluso se fora necesario organizando no ámbito diocesano un espazo 

de acollida e formación dos catecúmenos. 

 

Implicacións: 

a) As comunidades parroquiais ou interparroquiais, que atoparán unha axuda 

para dar resposta a esta nova situación que se presenta. 

b) A Delegación de Catequese, que se abre a unha nova, rica e complexa 

realidade. 

 

Calendario: 

a) Ao inicio do curso pastoral nomearase un responsable do servizo para o 

catecumenado. 

b) Invitarase ás parroquias que teñan adultos para bautizar, a poñelo en 

coñecemento do servizo para o catecumenado. 

c) Ofreceranse orientacións, criterios e axudas para facer máis fecundo ese 

período catecumenal. 

 

Responsables:  

A Vigairía de Pastoral e a Delegación de Catequese. 
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Ámbitos:  

Presenza pública. 

Contexto: 

A quebra bancaria do 2008, a pandemia e a guerra de Ucraína sitúannos ante 

unha crise económica e  social de consecuencias que aínda non se poden predicir. 

Na nosa diocese, desde hai anos, levamos traballando a dimensión caritativa e 

social seguindo os criterios da Doutrina Social da Igrexa e as pautas da Cáritas 

nacional, que ven desenvolvendo unha actividade integral (considerando á persoa 

na súa totalidade e non só no aspecto económico) e integradora (fomentando a 

inclusión da persoa na súa contorna social). 

Ante a situación actual, e a que previsiblemente podemos ter en moi pouco 

tempo, parece convinte pararse para analizar a realidade, valorala á luz do Evanxeo 

e sinalar camiños de futuro para a acción caritativo-social. Asemade, nos últimos 

anos, debido ao descenso vocacional na Vida Consagrada, á media de idade dos 

mesmo e á do voluntariado da caridade, algunhas das obras que se estaban a realizar 

tiveron que botar o peche. Necesítase logo, reconfigurar o plano estratéxico da 

acción caritativo social no territorio. 

A este respecto é moi iluminadora a primeira parte do capítulo II de Evangelii 

Gaudium (nº 50-75), que comeza con estas palabras do Papa Francisco: 

Antes de falar acerca dalgunhas cuestións fundamentais relacionadas coa 

acción evanxelizadora, convén lembrar brevemente o contexto no que nos toca 

vivir e actuar. Hoxe adoita falarse dun «exceso de diagnóstico» que non 

sempre está acompañado de propostas superadoras e realmente aplicables. 

Por outra banda, tampouco nos serviría unha mirada puramente sociolóxica, 

que podería ter pretensións de abarcar toda a realidade coa súa metodoloxía 

dunha maneira supostamente neutra e aséptica. O que quero ofrecer vai máis 

ben na liña dun discernimento evanxélico. É a mirada do discípulo misioneiro, 

que se «alimenta á luz e coa forza do Espírito Santo». (EG, 50) 



50 
 

É esta mirada do discípulo co que queremos achegarnos á nosa realidade para, 

coa forza do Espírito, mellorala e transformala segundo os criterios evanxélicos. 

 

Implicacións: 

a) Cáritas e outras organizacións de acción caritativa e social, que terán unha 

visión máis real do ámbito e as circunstancias nas que desenvolven a súa 

misión. 

b) A Diocese, que terá un mapa máis axustado da súa realidade socio-

económica. 

c) As parroquias, que poderán concretar de maneira máis eficaz a súa acción 

de promoción social. 

 

Calendario: 

a) Durante os meses de outubro e decembro farase unha recollida e escolma 

de datos das institucións caritativas da Igrexa implantadas na nosa Diocese 

e abriranse canles de coñecemento mutuo. 

b) Entre os meses de xaneiro e maio crearase un grupo de estudo e reflexión 

para 

 promover unha lectura crente dos datos, 

 facer unha valoración crítica dos mesmos a través da oración e á luz 

da Doutrina Social da Igrexa, 

 favorecer o diálogo coa realidade social. 

c) No mes de xuño elaborarase unha síntese final e unha proxección de futuro 

que será presentada á Diocese. 

 

Responsables:  

A Delegación Episcopal de Acción Caritativo-Social. 
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