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“S'ha iniciat un procés que 
continua obert i ens exigeix 
seguir caminant com a Poble de 
Déu en Sortida. Som conscients 
que ha sigut i és un procés guiat 
per l'Esperit, present des del 
principi. Hem viscut aquests dies 
una renovada Pentecosta”.
(Ponència final )



“Es la hora de ustedes, 
de hombres y mujeres
comprometidos en el 
mundo de la cultura, 
de la política, de la 
industria … que con su
modo de vivir sean
capaces de llevar la 
novedad y la alegría
del Evangelio allá
donde estén”.
(El Papa als 
participants en el 
Congrés )



OBJECTIUS:

Impulsar la conversió pastoral

i misionera del laïcat en el Poble de Déu, com 

signe i instrument de l'anunci de l'Evangeli de 

l'esperança i l'alegria,

per acompanyar als homes i  dones en els anhels i 

necessitats, en el camí vers  una vida més plena.  



Pre Congrés,    
Barcelona  7 de novembre 2019
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2 El Congrés
MADRID, 14 -16 FEBRER 2020

3 Post Congreso
Barcelona 7 de març 2020

ETAPES



Itineraris

presència en la vida pública

Processos formatius

acompanyament

primer anunci





La sinodalidad y el 
discernimiento, columnes del 
Congreso
• La guía de trabajo comienza 

subrayando los dos ejes o 
columnas sobre los que se 
sustenta nuestra acción: la 
sinodalidad y el discernimiento. 

• La sinodalidad y el 
discernimiento desean ser el 
espíritu o el estilo para 
dinamizar el apostolado seglar 
en los próximos años. 



Itinerari de 
primer anunci

 Cercar la trobada 
amb el no creient.

 Dinamitzar 
diverses 
metodologies de 
primer anunci que 
estan recollides 
en el Congrés.



Itinerari
d’acompanyament

 L’acompanyament 
en situacions de 
sofriment i soledat.

 L’acompanyament 
en situacions de 
precarietat i 
vulnerabilitat.

 Acompanyar el 
diàleg amb la 
increença.



Itinerari de formació



Itinerari presencia en la vida 
pública

 Crear espais de trobada 
amb la increença. Es 
proposen trobades sobre 
participació en diferents 
àmbits de la vida pública 
(social, polític, comunicació, 
professional...).

 Conèixer i difondre el que 
s’està fent ja en diferents 
entitats cristianes que 
treballen en temes socials.





Necessitem 
Una oïda ben fina per saber escoltar l’Esperit i un 
cor ben disposat per complir el que ens diu. Això 
implica una manera de llegir la Bíblia, una manera 
de pregar enmig del nostre món, una manera de 
mirar amb els ulls amorosos de Déu. «La claror de 
la seva mirada!» (Salm 80,4). 



Cada persona, cada grup de 
creients, cada comunitat, com a 
diòcesi, hem de fer camí en el 
Discerniment personal i 
comunitari



Acompanyar 
el diàleg amb la 
increença

Des del 
discerniment 
personal i 
comunitari



El Congrés és un PROCÉS. 
De creixement en  Sinodalitat, Discerniment i Comunió

Que hem de viure sentint-nos Església diocesana



Com acompanyar aquest 
discerniment personal i 
comunitari?
• Caldrà promocionar i donar orientacions 

formatives a les comunitats per fer aquest 
discerniment tot preparant el material 
necessari.

• Centrar el discerniment, proposar unes 
línies de treball per les diferents 
comunitats per tal que es pugui arribar a 
conclusions i respostes concretes en la 
línia escollida de diàleg amb la increença.

• En sintonia amb el proper eix del Pla 
Pastoral.



Com ho farem?
Creant un procés similar al del Congrés
que arribi a totes les comunitats, 
moviments, etc. 
Això precisa de complicitat i compromís
de tot el laïcat, dels religiosos/es, el 
clergat...

Creant espais diocesans per compartir les 
conclusions i els compromisos de cada
comunitat.

Promovent que les conclusions d’aquesta
forma de treballar sinodal, discernidora, 
comunitària i diocesana tinguin una 
repercussió real en la vida de la diòcesi



Creant xarxes de confluència 
comunitària.

Aprofitant aquesta empenta 
laical per construir 
comunitats vives.







“Los animo a que vivan su propia vocación 
inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y 
con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, 
del pueblo (…) No tengan miedo de patear las 
calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de 
llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las 
heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de 
Dios, que se arremanga para salir al encuentro 
del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino 
tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, 
simplemente, para acompañarlo en su vida. Que 
el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: 
“Vayan y prediquen el Evangelio”

(Mensaje del papa Francisco al Congreso de Laicos). 
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