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Discerniment i sinodalitat 
 

El Vademècum per a la fase diocesana ens deia que «l’objectiu d’aquest Procés Sinodal no és 

proporcionar una experiència temporal o única de sinodalitat, més aviat és oferir una oportunitat 

perquè tot el Poble de Déu discerneixi conjuntament com avançar en el camí per ser una Església 

més sinodal a llarg termini» (Vademècum, 1.3). Aprendre a «ser» una Església sinodal i discernir van 

de la mà. 

 

1. INVITACIÓ A LA PREGÀRIA 

És bo començar amb un moment perllongat de pregària per posar-nos en disposició a l’escolta dels 

uns als altres i per poder així estar receptius a acollir la veu de l’Esperit Sant. Pot consistir en: 

‒ Acollida i presentació del desenvolupament de l’encontre. 

‒ Cant a l’Esperit Sant o bé un adient al temps litúrgic (del repertori que coneguin els participants 

a l’encontre). 

‒  Pregària del Sínode: Adsumus, Sancte Spiritus. 

‒ Escolta de la Paraula de Déu (per exemple, un dels textos proposats en el tercer apartat, la 

lectura de la litúrgia del dia, un altre fragment bíblic que es consideri oportú). 

‒ Temps de silenci en què cada un medita personalment aquesta Paraula. 

‒ Compartir al voltant de la Paraula de Déu. En una primera ronda, cada participant pot 

compartir breument què l’ha copsat del fragment, sense fer comentaris; i en una segona, cada 

un prega a partir del que ha meditat, escoltat i comprès. 

 

2. «RECONÈIXER - VEURE» 

 El que es diu en la Síntesi de la fase diocesana – Arquebisbat de Barcelona (SFD-AB): 

Lògicament, els aspectes en relació a la sinodalitat i el discerniment es troben transversalment al llarg 

de tota la Síntesi. Aquí només recollim el que es diu en les «Perspectives: propers passos a què ens 

convida l’Esperit». També podeu veure en la fitxa d’introducció a aquesta proposta la selecció de 

fragments de la part 2, punt a: «Viure la sinodalitat». 

«9. Discernir i decidir. Possibilitar que la presa de decisions sigui per mitjà del discerniment del 

que l’Esperit diu a tota la nostra comunitat, orientant-se cap al consens.  

Viure i exercir la sinodalitat com un discerniment eclesial. “El discerniment neix al cor i la ment 

a través de la pregària, quan es posa en contacte les persones i situacions viscudes amb la 

Paraula de Déu pronunciada per l’Esperit” (Papa Francesc, 2017)» (SFD-AB, Part 3, punt a 9). 

10. Formar-se a la sinodalitat. Viure la sinodalitat implica receptivitat al canvi, formació i 

aprenentatge continuat.  
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Oferir formació per promoure la pràctica del discerniment comunitari i l’exercici de l’autoritat 

de manera sinodal.  

Potenciar la formació de les persones que tenen funcions de responsabilitat dins de la 

comunitat cristiana per fer-les més capaces de “caminar junts”, escoltar-se els uns als altres i 

dialogar» (SFD-AB, Part 3, punt a 10). 

 Què en diu el Document per a l’Etapa Continental del Sínode? Les referències a la sinodalitat, a 

aspectes al voltant del discerniment o a temes a discernir recorren tot el document. Es poden llegir 

els números 33; 71-72; 85-86.  

 A continuació, el moderador podria recordar el que s’havia dit en el grup sobre aquest aspecte en 

la reflexió de la fase diocesana del Sínode. 

 Ens podem preguntar: 

‒ Com el treball de la fase diocesana ja ha estat per al nostre grup una experiència i una formació 

en la sinodalitat i el discerniment?  

‒ En quins elements concrets ho hem descobert? 

 

3. «INTERPRETAR - JUTJAR» 

 A partir de la realitat que hem intentat descriure: 

‒ En la nostra experiència, què ens ha estat una «sorpresa» positiva sobre el nostre «caminar 

junts» i el discerniment? 

‒ Quines dificultats, contratemps, aspectes negatius, mancances, etc. hi hem experimentat? 

‒ Què trobem a faltar en l’experiència que hem pogut fer? 

 A la llum de la Paraula de Déu, podem reflexionar i pregar a partir d’aquests textos (o d’altres 

textos o frases que puguin aportar els que hi participen): 

‒ Podeu agafar qualsevol dels textos de «Fonts bíbliques per a la sinodalitat». 

‒ Filipencs 1,9-13: la pregària de l’apòstol Pau. 

‒ Quines actituds de Jesús ens ajuden a il·luminar el discerniment i ser una Església que fa seu 

l’estil sinodal, el propi de l’Església del tercer mil·lenni segons el papa Francesc? 

 

4. «ELEGIR - ACTUAR» 

‒ Què creiem que hem de fer en concret en relació al tema que estem reflexionant?  

‒ Quins canvis veiem necessaris i que caldria realitzar?  

‒ Qui i com es duran a terme? 

Cal tenir present que l’«actuar» que descobrim i que decidim dur a terme ‒tant pot ser individualment 

com, especialment, comunitari‒ ha de ser clar, marcat en el temps, revisable i en el que cada membre 

del grup assumeixi la seva part de responsabilitat. 

 

L’encontre acaba amb un moment de pregària d’acció de gràcies per l’escolta compartida i el 

discerniment realitzat. 


