
Trobareu una sèrie de materials, trieu els que millor s'adapten a la vostra realitat. 

Tots els materials volen ajudar a  

Una bona acollida, un espai que convidi, una pregària que ens situï i invoqui a l’Esperit
Sant, un diàleg en el que tots participen, una escolta sincera, uns temps ben distribuïts,
un àpat o aperitiu amb el que acabem, algun cant al començar o a l’acabar, ... poden
ajudar molt a que el desenvolupament de les sessions sigui més fructífer i ens apropem
a l’esperit sinodal que ja volem viure des de l’inici d’aquest camí.  

Si és possible cal fer arribar als participants, el material de la reunió amb antelació. Això
permetrà que molts participants hagin reflexionat i el diàleg serà més ric i fructífer.

Cal un moderador/a que ajudi a crear aquest ambient i a vetllar perquè la reunió no es
descentri de l’objectiu. Ajudarà una reunió prèvia en els moderadors. I també un
secretari/a, que reculli les aportacions. 

Les aportacions que podran fer-se arribar, per sessió de treball, per grup, per parròquia,
per temàtica, ... com considereu, les haureu de bolcar a la pàgina web del bisbat en els
formularis habilitats per a tal efecte. 

No es facilitarà un material imprès des del bisbat. S’anirà fent arribar a través del correu
electrònic i altres mitjans telemàtics a mesura que vaja estant disponible i sempre
estarà disponible a la web www.bisbattortosa.org.

En uns dies, estaran també disponibles els materials en castellà.

Llegim la Paraula de Déu 

ORIENTACIONS - SUGGERIMENTSORIENTACIONS - SUGGERIMENTSORIENTACIONS - SUGGERIMENTS

PER A TREBALLAR ELS MATERIALSPER A TREBALLAR ELS MATERIALSPER A TREBALLAR ELS MATERIALS

En general... 

 FER EMERGIR EXPERIÈNCIES,
AFAVORIR L’ESCOLTA, PROMOURE
EL DIÀLEG, PER JUNTS DISCERNIR
SOBRE COM VIVIM ESTE “CAMINAR
JUNTS” QUE EL SÍNODE ENS
RECORDA, HA DE SER L’ESTIL DE
L’ESGLÉSIA.
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Els nuclis temàtics que presenta el Document Preparatori i el Vademècum, us els oferim
en aquestes deu fitxes, una per cada nucli temàtic. 

L’estructura de les fitxes sempre és la mateixa: títol, context, textos bíblics, preguntes
que han de suscitar el diàleg i, finalment, uns recursos que poden enriquir la reflexió i el
compartir.

Cadascú es pot adaptar aquest material a la seva realitat. Un nucli per sessió, un nucli en
varies sessions, escollir alguns nuclis o tractar diversos nuclis en una jornada de reflexió.

Cada sessió es podria començar en un moment de pregària, on també fos present la
pregària del Sínode. No cal seguir l’ordre que presentem en la fitxa per a desenvolupar la
sessió. 

És convenient que l’animador del grup prepari prèviament la reunió, per tal d’adonar-se
quina és la relació que hi ha entre el títol, els textos bíblics, les preguntes i els recursos
que s’ofereixen.

En el context, hem intentat explicar quina és aquesta relació. Si fora possible, també
seria bo fer arribar amb anterioritat el material als participants. 

Els recursos ens poden servir per introduir el tema o bé per a motivar el diàleg en un
moment de la sessió, o bé com a síntesis o tancament de la sessió.

Les preguntes ens poden servir per a conduir el diàleg. És molt important que a més de
un moderador hi hagi un secretari que reculli les diferents aportacions o una síntesi
d’aquestes.

Nuclis temàtics ( 1 - 10)

Joves ( 1 - 3)
Es tracta de 3 sessions, que pretenen presentar què és un Sínode i què s'espera d'aquest en
concret. Es demana la participació dels joves a partir de dinàmiques, preguntes, testimonis, ....
Arribaran més materials per a adolescents i joves pròximament. 



PRÒXIMAMENT
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El meu camí de fe i el viatge amb l'església. Es tracta de 3 dinàmiques que volen ajudar a
reflexionar sobre el camí de fe personal que cadascú ha experimentat i de quina manera aquest
camí l’hem fet conjuntament amb altres, amb la comunitat, amb l’Església. 

Fem memòria sinodal. És una sessió que ens convida a recordar les experiències viscudes en torn
a la sinodalitat. Es tracta de partir de les experiències de “caminar junts” que hem viscut, de tornar
a recordar-les i rellegir-les en major profunditat, de compartir-les i de descobrir quins
aprenentatges ens suscita l’Esperit que convé recuperar o posar en pràctica.

2 sessions a partir de dos imatges de la Escriptura. A partir de la lectura bíblica i d’un relat inspirat
en ella, es suggeriran unes preguntes per a la reflexió i el diàleg. 

Més materials per a treballar amb adolescents i joves, grups de catequesis de confirmació, post-
confirmació, classes de religió, alumnes de secundària d’escoles concertades.

Materials per a treballar amb persones que es troben excloses o al marge de la societat.

Enquesta en línia, dirigida a persones allunyades de la fe o que pel motiu que siga, no és factible
convocar per reunir-se en grup. 


