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Oración polo Sínodo 
 
Deus Pai, mira con bondade a esta Igrexa Compostelá 
Que, a exemplo do Apóstolo Santiago, 
Peregrina co compromiso de vivir e anunciar o Evanxeo. 
 
Pedímosche a luz e a forza do teu Espírito para agradecer os teus dons, 
recoñecer as nosas deficiencias e asumir o compromiso da nova evanxelización. 
 
Que os traballos do Sínodo, acontecemento de graza e de renovación, 
nos axuden a adherirnos fielmente a Cristo, 
manténdonos fortes na fe, seguros na esperanza 
e constantes no testemuño da caridade. 
 
Coa intercesión materna da Virxe María e o patrocinio do Apóstolo Santiago, 
bendice, Señor, os nosos proxectos, anima o noso espírito de comuñón eclesial 
e danos un renovado impulso na vida cristiá. 
 



Sínodo diocesano – Caderno III – Comuñón da Igrexa 
 

 

INTRODUCIÓN  
 

No caderno I falamos da identidade cristiá e a transmisión da fe. A mensaxe 
de Xesús vai dirixida a cada persoa. Pero non queda aquí. Xa nos evanxeos Xesús 
subliña que se Deus é  noso Pai, todos nós somos irmáns. E sinala que quen fai a 
vontade de Deus é a súa nai, o seu irmán e a súa irmá (cf. Mc 3, 35). O evanxeo é, 
polo tanto, non só mensaxe de salvación para cada un, senón un convite a vivir esa 
salvación en comunidade, dentro da familia dos que recoñecen a Deus como Pai. 
Esta comunidade recibe o nome de Igrexa (termo que provén dunha palabra grega 
que significa ‘congregación’ ou ‘asemblea’). Xa dende o Novo Testamento, e aínda 
máis na teoloxía posterior, a Igrexa é vista dende dous puntos de vista. Por un lado, 
como a congregación dos crentes; por outro, como unha realidade que non se 
identifica simplemente co número concreto de persoas que nun momento 
determinado a forman, senón que ten unha entidade propia: a Igrexa nai que xera 
fillos para Deus. A mediados do século terceiro san Cibrán expresaría isto dicindo 
que “non pode ter a Deus por Pai quen non ten a Igrexa por nai”. 

Pola propia natureza do evanxeo, que é a boa noticia de Xesús, a Igrexa é á 
vez a comunidade dos que acolleron a chamada do Señor e a voceira dese mesmo 
evanxeo. A Igrexa é comunidade de crentes e comunidade misioneira. Non pode ser 
o un sen o outro, pois entón sería infiel a si mesma. Por un lado, debe ser espazo 
acolledor no cal se vive a fraternidade. Por outro, ha de ser consciente de que foi 
enviada a predicar a Xesucristo a todas as nacións. A boa noticia de Xesús 
constitúenos nunha familia aberta a todos, que desexa que toda a humanidade 
participe do seu mesmo gozo. A actividade misioneira da Igrexa require de persoas 
que dediquen a súa vida ao anuncio do evanxeo, como sucedeu cos apóstolos dos 
primeiros tempos. Pero non hai que esquecer que a propia harmonía e concordia 
dentro da comunidade cristiá son xa testemuño misioneiro ante os non crentes: 
"Que todos sexan un... para que o mundo crea" (cf. Jn 17, 21). 

A Igrexa é universal, e non está atada a unha lingua ou a unha cultura 
particular. Todos os crentes en Cristo en calquera parte do mundo se recoñecen 
como irmáns. O así debería ser. É inevitable que haxa conflitos dentro da Igrexa, 
pero ao longo dos séculos algúns deles desembocaron en rupturas que aínda hoxe 
aparecen como un testemuño negativo para os non cristiáns, pero tamén para os 
propios crentes. O movemento ecuménico é o intento de superar esas diferenzas 
para conseguir que todos os crentes en Cristo poidamos sentirnos un día de 
verdade irmáns e sentarnos en torno á mesma mesa do Señor. 
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A Igrexa Católica é criticada ás veces polos non católicos coma se fose un 
réxime monárquico no que o papa sería unha especie de emperador e os bispos 
algo así como uns gobernadores provinciais. Por desgraza, esta visión deformada é 
compartida tamén por algúns católicos. En realidade non é así. A diocese non é unha 
"sucursal", senón que é a Igrexa mesma que se fai presente nun territorio. O 
primado de Roma é garantía da comuñón das igrexas, pero non é a súa orixe. 

Na antigüidade era normal que as cidades, aínda que fosen pequenas, nas 
que había unha comunidade cristiá estable tivesen o seu propio bispo. Pero, sobre 
todo a medida que se ía evanxelizando a zona rural, foi necesario ir establecendo 
outras comunidades que xa non estaban atendidas por bispos, senón por 
presbíteros. Estamos a falar das parroquias. Hoxe en día, a parroquia é o lugar no 
que habitualmente o cristián nace e se educa na fe, así como onde celebra. Aínda 
que nos últimos tempos, debido entre outras cousas á maior mobilidade das 
persoas, a parroquia xa non é o referente que era ata non hai moito, en Galicia 
segue sendo un factor de identificación. 

A Igrexa, en todos os seus niveis, dende o universal ata o das pequenas 
comunidades (parroquiais ou non), nunca pode esquecer que é unha fraternidade. 
Isto non pode reducirse á repetición de clixés baleiros de contido ("queridos 
irmáns"), senón que debe chegar ata as súas últimas consecuencias no lado 
práctico. A Eucaristía, que é onde mellor se representa a Igrexa, xa que é o 
sacramento do Corpo de Cristo (e a Igrexa é o Corpo de Cristo), era denominada en 
época apostólica "fracción do pan", subliñando así esa dimensión familiar que lle é 
esencial. Partir, compartir, non é o mesmo que repartir. Na repartición mantense a 
distancia entre o que dá (superior) e o que recibe (inferior). Ao compartir, todos dan 
e todos reciben, xa que o que se dá dáse para que sexa de todos e o que se recibe 
recíbese do que é común. Aquí está o verdadeiro sentido da caridade cristiá, máis 
alá de filantropías e de vagas xenerosidades. Pode parecer un ideal utópico, pero é 
onde debemos tender. 
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Ficha 1: Igrexa e fraternidade 

O centro da predicación de Xesús, tal como se desprende dos evanxeos, 
encóntrase no anuncio do Reino de Deus. A acollida do anuncio constitúe un grupo 
de seguidores ou discípulos. Aínda que os discípulos son tales por adherirse a unha 
mensaxe, o punto de referencia ou de adhesión non é a doutrina, senón a persoa: 
non son discípulos dunha escola, senón de Xesús. A vinculación que Xesús establece 
cos seus seguidores non se limita á que poida haber entre un mestre e os seus 
discípulos. Establécense lazos familiares, onde Deus é Pai e os discípulos irmáns. 
Dentro deste grupo familiar, Xesús instrúeos en certas actitudes que dalgún modo 
adiantan o reino de Deus: o perdón, a renuncia á violencia, o amor aos inimigos... 
Pois, en definitiva, o Reino significa a soberanía de Deus, e esta é aceptada xa polos 
que se recoñecen fillos seus. Cando se recoñece, á súa vez, outros na mesma 
situación, establécese a fraternidade. A Igrexa nace da fraternidade cristiá. 

A Igrexa vai nacendo nunha comunidade de discípulos entre os que se 
establecen vínculos de fraternidade. Non se trata só dun desenvolvemento máis ou 
menos natural de lazos afectivos, senón que deriva da paternidade única de Deus. 
"A ninguén chamedes pai voso na terra porque un só é o voso pai, o que está nos 
ceos" (Mt 23, 9). Se un só é o pai, ninguén máis pode usar ese título. A predicación 
da paternidade divina devolve o rostro aos anónimos da sociedade, mesmo e sobre 
todo, da sociedade relixiosa: aos excluídos, os pecadores, os que non contan aos 
ollos do mundo. Se só Deus é pai, todos os demais son irmáns, e a fraternidade é 
unha relación recíproca. Ninguén é máis irmán que ninguén. As relacións entre 
cristiáns poden variar por razóns de función, pero nunca de dignidade. Non hai 
ninguén máis importante que outro, e, en todo caso, de haber algunha diferenza, 
esta viría dada polo servizo: só quen máis serve pode considerarse maior. 

Mais a Igrexa, sendo divina pola súa orixe, é humana nos seus membros, con 
todo o que iso leva consigo. Xa en época apostólica empezan a xurdir os primeiros 
brotes de loita polo poder por parte daqueles que debían ser servidores. Títulos, 
honras, posesións... constituíron a peor secularización do cristianismo, se por 
secularización entendemos o proceso de adoptar as estratexias de comportamento 
da sociedade secular. Por esta e outras razóns, co paso do tempo, a palabra Igrexa 
deixou case de usarse para referirse á comunidade crente. Designaba máis ben un 
estamento da sociedade ou un dos centros de poder, como poden ser o 
parlamento, a prensa ou o exército. Unha linguaxe que aínda perdura hoxe, xa que 
os propios cristiáns adoitamos falar de "a Igrexa" en terceira persoa, coma se fose 
unha realidade allea a nós. Ás veces parece que "a Igrexa" máis que unha familia é 
unha institución á que un recorre para realizar xestións, de modo que máis que 
membro un se sente cliente. 
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Algún pensará: se a Igrexa é unha comunidade familiar, por que ten que 
haber normas e prohibicións? En realidade, toda comunidade (mesmo a familia) 
necesita algunhas normas -non sempre escritas- para non perder a súa identidade, 
para cumprir axeitadamente os seus fins e para garantir que se respectan os 
dereitos dos seus membros. Na Igrexa xa dende a época apostólica foi necesario 
dar instrucións e normas para orientar, para tutelar os dereitos de todos (en 
particular, os dos máis débiles) e para evitar abusos e desviacións na boa práctica da 
comuñón. Ao longo dos séculos, o Dereito Canónico foise desenvolvendo 
intentando adaptarse ás condicións cambiantes, tanto da sociedade coma da propia 
Igrexa, pero procurando manterse fiel ao esencial. 

Hai algunhas normas de dereito universal da Igrexa (como as que estipulan 
as condicións para ser padriño nos sacramentos, por exemplo) e outras de dereito 
particular diocesano (como as que concretan temas referentes á iniciación cristiá ou 
á xestión dos cemiterios parroquiais). As leis poden ser reformables (sempre que 
non afecten á esencia e á misión da Igrexa e que non alteren a vontade do seu 
Fundador), pero sempre tendo en conta o ben das persoas, ou, como se expresa o 
Código de Dereito Canónico, a salvación das almas, que é o fin último de todo o 
dereito da Igrexa. 

 

Cuestións para a reflexión 

Que é a Igrexa para nós? Sentímonos membros dela? Vémola como algo noso ou con 
distancia? 

Como te sentes cando vas solicitar algún sacramento específico, como o bautismo ou 
o matrimonio? Como alguén que vai solicitar dunha administración a prestación dun 
servizo, como alguén que quere comunicar á comunidade eclesial un evento 
particular e celebralo con ela ou doutro xeito? 

Considerando a Igrexa (universal, diocesana, parroquial...) que temos, cal é a Igrexa 
que queremos? É dicir, como se podería facer para que resplandecese máis 
claramente que a Igrexa é unha comuñón? 

Como vivimos a dimensión misioneira da Igrexa? Como podemos ser testemuñas do 
evanxeo na nosa propia comunidade e no noso ambiente? 

Paréceche que hai suficiente información respecto ás normas do dereito? Consideras 
que todos os sacerdotes as aplican de modo semellante, ou cres que hai demasiadas 
diferenzas entre unhas parroquias e outras? De ser así, sería conveniente maior 
claridade e homoxeneidade, ou mellor deixar que cada párroco tome as súas propias 
decisións? 
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Ficha 2: Igrexa diocesana 

A Igrexa é unha comuñón universal que non coñece fronteiras. Pero a 
comuñón realízase concretamente nos lugares inmediatos onde se vive. O mesmo 
termo Igrexa fai referencia tanto ao universal coma ao local. Á porción do Pobo de 
Deus que habita nun territorio determinado e está dotada de todos os medios 
necesarios para desenvolver plenamente a vida e a misión da Igrexa coñéceselle co 
nome de diocese. A configuración actual das dioceses é froito da historia, e non 
sempre se adecúa ás circunstancias actuais. Algúns opinan que a extensión 
dalgunhas dioceses, como podería ser a nosa, fai difícil vivir responsablemente a 
pertenza á propia comunidade diocesana; mentres que outros consideran que unha 
excesiva fragmentación dificultaría a posibilidade de realizar actividades pastorais a 
grande escala. 

A diocese está presidida por un bispo. Por razóns históricas de organización, 
algunhas dioceses, situadas normalmente en cidades máis importantes (ou que o 
eran na época en que así se constituíron), alcanzaron certa preeminencia sobre as 
do seu arredor, e foron chamadas arquidioceses, co que o seu bispo recibe o nome 
de arcebispo. Pero un arcebispo non é "máis bispo" que calquera outro bispo. 

Na Igrexa non hai cargos, senón servizos (ministerios). Neste sentido, o 
bispo é o servidor responsable de presidir e coordinar os demais servizos que se 
prestan dentro da comunidade eclesial, en modo particular no referente á 
predicación do evanxeo, á celebración da fe, á organización da atención aos fieis e á 
busca de modos máis eficaces de vivir a caridade cristiá. Nalgunhas dioceses, como 
a nosa, pode haber tamén un ou varios bispos auxiliares, coa función de asistir ao 
bispo residencial, sobre todo naquelas actividades que requiran a orde episcopal, 
como pode ser a administración do sacramento da orde ou da confirmación, aínda 
que esta última poida delegarse tamén nun presbítero. 

Ademais, para axudarse na coordinación dos servizos, o bispo rodéase de 
colaboradores. “A curia diocesana consta daqueles organismos e persoas que 
colaboran co Bispo no goberno de toda a diocese, principalmente na dirección da 
actividade pastoral, na administración da diocese, así como no exercicio da 
potestade xudicial” (Código de Dereito Canónico, c. 469). Entre os colaboradores 
do bispo, algúns teñen tal responsabilidade que actúan no seu nome para as 
funcións que se lles encomendasen. Estes reciben o nome de vicarios. Na Igrexa 
compostelá temos un vicario xeral, un vicario xeral de pastoral (o bispo auxiliar), un 
vicario xudicial, un vicario para o ensino e tres vicarios territoriais, en atención á 
extensión da nosa diocese. Forman parte tamén da curia diocesana outros servizos 
cuxa finalidade principal é atender a cuestións que non poden ser resoltas nun nivel 
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parroquial, ben sexa porque levan consigo responsabilidades coas institucións civís, 
ben porque han de garantir os dereitos dos fieis fronte a posibles arbitrariedades, 
ou ben por outras razóns, pero sempre cun obxectivo pastoral. Debe evitarse ver a 
curia como unha traba burocrática. Pola contra, é un instrumento para que o bispo 
poida desempeñar máis eficazmente a súa misión. 

Outras formas máis participativas de axudar ao bispo na súa 
responsabilidade diocesana son os distintos consellos. O Consello Pastoral 
Diocesano, formado por sacerdotes e laicos, ten a misión de estudar e valorar o que 
se refire ás actividades pastorais e de nova evanxelización na Diocese e suxerir 
conclusións prácticas sobre estas, co fin de promover a conformidade da vida e dos 
actos do Pobo de Deus co Evanxeo. O Consello de Presbiterio é un grupo de 
sacerdotes, en representación do presbiterio, que ten a misión de axudar ao bispo 
no goberno da diocese. Tamén existe un Colexio de Consultores, que entre outras 
funcións ten a de asumir a responsabilidade da diocese mentres a sede está 
vacante. 

En toda diocese hai unha igrexa na que o bispo ten a súa sede principal, a súa 
cátedra. Trátase, claro está, da catedral. A catedral dunha diocese debe ser, en certa 
medida, o modelo, sobre todo no litúrxico, para o resto da diocese, aínda que está 
claro que as posibilidades non son as mesmas. Pero a catedral de Santiago é, 
ademais, un singular ben artístico, histórico e cultural, e meta de centos de miles de 
peregrinos. O cabido ten a delicada misión de atender as funcións litúrxicas e cubrir 
outras necesidades da catedral. Na nosa, en concreto, é moi importante a pastoral 
de acollida cara aos peregrinos. 

Dentro da vida diocesana teñen tamén grande importancia os institutos 
relixiosos. Aínda que cada un co seu propio carisma, e en graos distintos entre uns e 
outros, intégranse na pastoral diocesana -asumindo parroquias mesmo algúns 
deles-, achegan a súa oración e a súa espiritualidade (sobre todo as comunidades de 
clausura), contribúen de modo notable á acción educadora e ao exercicio concreto 
da caridade e, en definitiva, forman parte da Igrexa universal que se realiza 
concretamente nun territorio. 

Por último, hai que ter en conta tamén os movementos eclesiais 
contemporáneos, que tan importante función desempeñan en atraer e canalizar as 
inquietudes relixiosas de moitos cristiáns que sen eles poderían sentirse 
desorientados. Na medida que asuman esta función ao servizo de toda a Igrexa, 
evitando constituír estruturas paralelas ás pastorais xa establecidas, son unha 
riqueza que debe ser valorada e apoiada axeitadamente. 
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Cuestións para a reflexión 

Na vida cristiá diaria, a diocese significa algo? E na coordinación da pastoral? Cres que 
os plans pastorais diocesanos chegan suficientemente a coñecemento do crente 
medio? 

Como ves a figura do bispo diocesano? Con proximidade, distancia, indiferenza...? Se 
tiveses oportunidade de facerlle algunha suxestión, cal sería? 

Sénteste representado dalgún xeito na organización e toma de decisións da vida 
diocesana? 

Algunha vez tiveches que recorrer aos servizos da curia diocesana? En caso 
afirmativo, como che pareceu a relación? Farías algunha proposta para mellorala? 

Segundo a túa experiencia na catedral, subliña os aspectos positivos e propón 
posibles melloras. 

Hai relixiosos na vosa parroquia? Que achegan á vida relixiosa e social? 

Como ves a relación entre os movementos eclesiais e as parroquias? 
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Ficha 3: A parroquia 

A parroquia é o lugar onde normalmente se manifesta da forma máis 
concreta a comunidade cristiá. Ela está chamada a ser unha casa de familia fraternal 
e acolledora, onde os cristiáns se fan conscientes de ser Pobo de Deus. A parroquia, 
en efecto, congrega na unidade todas as diversidades humanas que nela se 
encontran e insíreas na universalidade da Igrexa. Ela é para moitos o ámbito onde se 
nace e se crece na fe. 

Non todas as parroquias presentan unha mesma fisionomía. Sen ir máis 
lonxe, unha parroquia de cidade é moi distinta dunha parroquia de vila, e esta, á súa 
vez, dunha parroquia rural. A mesma identificación do crente coa súa parroquia ten 
un sentido distinto nunha aldea que nunha cidade, posto que en Galicia a parroquia, 
ademais de indicar unha división eclesiástica, é tamén un referente no ámbito civil. 
Por iso convén aclarar que cando falamos de parroquia no contexto da Igrexa non 
nos referimos ao conxunto da poboación que habita nun territorio, senón á 
comunidade dos crentes que comparten a súa fe. 

A nosa diocese é a segunda de España, só despois de Lugo, en número de 
parroquias. Ben é verdade que moitas delas teñen unha poboación moi pequena, 
pero iso non quita en nada que corresponden a zonas habitadas que, dado o tipo de 
poboación propio da nosa rexión, non se encontran concentradas en grandes 
núcleos. 

“O párroco é o pastor propio da parroquia que se lle confía” (Código de 
Dereito Canónico 519). Ás veces, as circunstancias poden desaconsellar 
provisionalmente o nomeamento dun párroco, polo que se nomea un administrador 
parroquial, pero esta figura debería ser a excepción e non a norma. Hai que evitar a 
impresión, correspondente a tempos pasados, de que hai parroquias de distinta 
categoría, polo que se iría ascendendo de escala pasando das menos importantes ás 
máis notables (social ou economicamente). Formular os ministerios eclesiais como 
un concurso de méritos perverte a propia natureza da Igrexa. O perigo de 
autorreferencialidade que tanto subliña o papa Francisco consiste precisamente en 
converter á Igrexa nun fin en si mesmo, esquecendo que o seu centro é o evanxeo, 
isto é, Cristo predicado, vivido e celebrado. Todos os membros da Igrexa, pero 
sobre todo aqueles que desempeñan un ministerio específico, como os sacerdotes, 
deben testemuñar de palabra e de obra que a Igrexa é un espazo onde se vive e se 
transmite o evanxeo. 

Normalmente cada parroquia debería ser atendida por un ou varios 
sacerdotes. Como sabemos, a situación na nosa Igrexa xa non permite tal 
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distribución. Segundo previsións ponderadas, dentro de dez anos non haberá máis 
de 150 sacerdotes activos para máis de mil parroquias. Iso lanza o reto de 
reformular os modelos de atención pastoral que actualmente se levan a cabo. Non é 
posible que sacerdotes, cada vez máis anciáns, teñan que ir acumulando parroquia 
sobre parroquia a medida que van quedando vacantes por defunción ou 
enfermidade dos seus anteriores titulares. Aínda que houbese nos próximos tempos 
un aumento significativo das vocacións ao ministerio sacerdotal, non é previsible 
que a situación sexa sostible. O que xa hai vinte anos era unha urxencia, hoxe é un 
ultimato: hai que cambiar modelos pastorais. 

Aínda que haberá un caderno sinodal que abordará este punto de forma 
específica, é necesario dende agora mesmo tomar conciencia de que o modelo 
actual non se pode soster por máis tempo. A pastoral non pode conformarse con 
manter liturxias dominicais que implican moitas veces que os sacerdotes han de 
celebrar máis misas das permitidas e convenientes. 

A crise de vocacións, por outro lado, pode ser acollida tamén como un 
momento providencial para caer na conta da clericalización á que se chegara no 
noso modelo de organizar as igrexas. Aínda que san Paulo dixera que “hai 
diversidade de ministerios” (1 Co 12, 5), chegouse a unha concentración tal de 
funcións onde a parroquia era practicamente o cura, a quen lle tocaba ser 
predicador, celebrante, catequista, economista, xurista, construtor, albanel e outras 
moitas cousas. O papel dos laicos na Igrexa non se pode limitar a unha recepción 
pasiva. Tampouco son meros colaboradores do párroco. Hai que recuperar o 
verdadeiro sentido da diversidade de ministerios, asumindo que é propio de todo 
cristián poñer ao servizo dos irmáns os dons con que o Espírito o enriquecese. 

A pastoral da Igrexa, con todo, non se esgota na parroquia. Por un lado, as 
parroquias non poden vivir illadas en si mesmas. Cada vez vese máis clara a 
necesidade de que as parroquias se coordinen entre si para levar a cabo actividades 
pastorais ou doutro tipo. Hoxe en día, polo demais, considerando a mobilidade da 
poboación, as formas tradicionais de identificarse coa propia parroquia poden estar 
en decadencia, sobre todo para as xeracións novas. 

Hai outros ámbitos onde se realiza a pastoral da Igrexa que non son 
parroquiais. Pensemos, por exemplo, nos hospitais ou nos cárceres. Precisamente 
neses centros onde se viven de forma tan intensa as múltiples variantes do 
sufrimento humano, a comunidade cristiá debe facerse presente humanizando a 
dor e ofrecendo horizontes de liberdade. 
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Cuestións para a reflexión 

En gran parte de Galicia a parroquia non é só unha referencia relixiosa, senón tamén 
civil. Cres que iso axuda ou dificulta vivir a parroquia como o modo concreto de ser 
Igrexa? Por que? 

Sentes a parroquia como un espazo acolledor? 

Percibes na túa parroquia a carencia de sacerdotes? De que maneiras? Cres que o 
ambiente en que vivimos favorece o xurdimento de vocacións sacerdotais? Habería 
algunha forma de fomentalas? 

Como consideras que é a participación dos laicos na túa parroquia? Cres que debería 
mellorar? Como? 

Que actividades se realizan xa na túa parroquia en colaboración con outras 
parroquias? Que outras actividades se poderían realizar? 

En vista da carencia de sacerdotes, que posibles solucións hai? Suprimir parroquias? 
Crear unidades pastorais multiparroquiais? Centralizar o culto habitual e outras 
actividades nunha soa parroquia? Manter as parroquias tal como existen, e ir 
atendéndoas por quendas? Outras solucións? 

Na túa parroquia existe consello pastoral? Tanto se o hai como se non, é ou sería algo 
útil? 
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Ficha 4: A comuñón de bens 

Cando o papa Francisco expresou o seu desexo dunha Igrexa pobre para os 
pobres, algúns reaccionaron sinalando que a pobreza é un mal e, polo tanto, non é 
desexable. É necesario, polo tanto, aclarar de que pobreza estase a falar. A pobreza 
económica, froito de tantas causas, entre as cales non é a menor a explotación do 
home polo home e a inxustiza na repartición dos bens da terra, é un mal que non só 
non pode ser desexado, senón que habemos de combater con todas as forzas, non 
só reparando os casos puntuais, senón intentando chegar ás súas raíces. Pero nun 
mundo de bens limitados e enormes desigualdades, quen non opta polos pobres 
convértese en cómplice do sistema inxusto. E non se pode optar polos pobres 
dende a riqueza. 

Segundo os Feitos dos Apóstolos, a comunidade dos irmáns posuía todo en 
común. Isto talvez sexa unha idealización, pero mostra as claras que o modelo de 
fraternidade non se basea no repartir, senón no compartir. O que reparte mantén a 
distancia entre o que dá e o que recibe, co que nunca se pode chegar a un plano de 
igualdade. Ao compartir ninguén é máis que ninguén porque todo é de todos, e 
vaise administrando non segundo a categoría das persoas, senón segundo as súas 
necesidades. Probablemente esta visión resulte demasiado utópica, pero non deixa 
de marcar un ideal no noso modo de vivir a fraternidade cristiá. 

A mesma eucaristía xorde no contexto dunha comida común, e non poucos 
biblistas e historiadores sosteñen que durante algún tempo a bendición ou acción 
de grazas sobre o pan e o viño (isto é, a eucaristía) mantivo o contexto desa comida 
de fraternidade. É verdade que isto dexenerou en abusos, e xa a primeira carta aos 
Corintios reprocha que en vez de compartir todos a mesma comida, cada un levase 
a estes encontros as súas propias provisións para consumo persoal (1 Cor 11, 20-22), 
co cal non só se perde o sentido do compartir, senón que se afronta ao pobre (cf. 
Stg 2, 6). 

Non abonda cunha igualdade de trato cara a uns e outros, porque non todos 
teñen as mesmas posibilidades. A atención preferente ao pobre deriva en boa 
medida de que os máis débiles, os que menos oportunidades teñen, deben ser 
especialmente atendidos para poder encontrarse ao mesmo nivel que os máis 
favorecidos. Neste sentido, deberiamos esforzarnos en intentar que as nosas 
formas de atender aos necesitados se parezan cada vez máis a un intento de 
restablecer a comuñón, xa non só eclesial, senón humana, dos excluídos, e non a 
unha mera asistencia, por máis que esta siga sendo moitas veces o único modo que 
temos de axudar. A verdadeira caridade cristiá non se dirixe ao asistencialismo, que 
crea dependencias, senón á promoción íntegra das persoas e da súa dignidade. 



Sínodo diocesano – Caderno III – Comuñón da Igrexa 
 

En principio, habería que distinguir entre o que é a comuñón de bens dentro da 
Igrexa do que é o exercicio de caridade cara aos que non forman parte dela, xa que 
a primeira ten o seu fundamento nunha fraternidade que non se dá na segunda. Isto 
é verdade, pero só ata certo punto. Na parábola do Bo Samaritano o próximo non é 
un concepto predefinido que serve para distinguir entre aqueles aos cales hei de 
amar e aqueles a quen non. Segundo o evanxeo de Lucas, o escriba pregúntalle a 
Xesús: quen é o meus próximo? Pero despois de contar a parábola, Xesús inverte a 
cuestión: quen se fixo próximo daquel que caeu en mans dos salteadores? Alguén se 
volve o meu próximo na medida que eu me aproximo a el. Non se trata de que debo 
facer eu, senón de que necesita aquel que teño diante. 

A palabra "caridade" sufriu un descrédito entre moita xente, coma se fose un 
sinónimo de esmola (outra palabra, por certo, que se desvalorizou con respecto ao 
seu sentido etimolóxico, que é o de "misericordia"). En realidade, a verdadeira 
caridade, polo menos en sentido cristián, é aquela que xermola do amor de Deus e 
que, como el, non busca no outro o propio proveito, nin sequera o proveito moral 
ou espiritual (como sería, por exemplo, ter a conciencia tranquila). A caridade 
verdadeira é aquela que busca sempre o ben do outro; máis aínda, que busca a 
propia felicidade no ben do outro. Esta caridade é potencialmente universal, en 
canto que non ten fronteiras, aínda que ha de realizarse en persoas concretas. Por 
iso mesmo, a caridade, non só do cristián individualmente, senón da Igrexa no seu 
conxunto, non pode esgotarse (nunca o fixo) dentro do círculo interno dos seus 
propios membros, senón que se estende cara a toda a humanidade. Aínda 
carecendo de ouro e prata, Pedro e Xoán regalan ao paralítico da Porta Fermosa o 
don da saúde, e con el, a reintegración nunha sociedade que o relegara á condición 
de mendigo (cf. Feit 3, 1-3). A atención cara aos “de fóra”, sen dúbida, é tamén un 
acto de evanxelización, do anuncio da boa noticia do amor de Deus manifestado en 
Cristo Xesús. Con todo, debe evitarse unha instrumentalización proselitista da 
caridade. 

 

Cuestións para a reflexión 

Cales son as pobrezas, materiais e espirituais, máis manifestas no ámbito no que 
vives? E outro tipo de pobrezas máis ocultas? 

Hai Cáritas na túa parroquia? Se a hai, que actividades ten? Roupeiro, banco de 
alimentos, escoita e asistencia social, seguimento das familias empobrecidas...? 

A parte de Cáritas, hai outras formas na parroquia de vivir o espírito de compartir cos 
demais? Habería outras posibles? 
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Á parte das achegas individuais, como pode responder a Igrexa á crise 
socioeconómica actual? 

Como ves o papel da Igrexa, no seu conxunto, respecto á integración dos excluídos? 
Poderíase facer máis? Poderíase facer mellor? 
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Ficha 5: Finalidade e uso dos bens eclesiásticos 

Tendo en conta que a finalidade primeira dos bens da Igrexa ha de ser 
sempre o recto exercicio da caridade, tamén é certo que hai outras realidades que 
esixen mantemento económico e non se pode desatender. Ademais dos lugares de 
culto e vivendas parroquiais que prestan servizo, tamén hai terreos, templos e casas 
reitorais que non están a ser utilizados. Só unha boa administración destes recursos 
(por restauración, explotación, aluguer ou, chegado o caso, venda) pode evitar a 
impresión de desleixo, abandono ou ineptitude na xestión. Sempre ha de terse en 
conta a finalidade pastoral e caritativa que ha de primar no uso das propiedades 
eclesiásticas. 

En principio a Igrexa debe tender ao autofinanciamento, isto é, ao 
sostemento económico por medio das achegas dos seus fieis. Os acordos 
actualmente vixentes entre o Estado Español e a Igrexa Católica canalizan parte das 
doazóns voluntarias dos fieis (e mesmo dalgúns non católicos) a través da 
tributación fiscal. Gran parte do recadado por este medio distribúese entre as 
dioceses españolas, entre outras cousas, para o sustento do clero, tomando como 
criterio o soldo mínimo. Con todo, esa achega non basta para todos os gastos que 
se derivan do uso e mantemento das estruturas que usa a Igrexa para realizar os 
seus fins de apostolado, vida comunitaria e caridade. Abonda pensar -e isto é só 
unha parte- nos gastos de manutención ordinaria, como electricidade, calefacción, 
auga ou limpeza, por non mencionar doutros máis puntuais, pero igualmente 
necesarios (reparacións, obras de modificación...). Tamén hai que manter as 
persoas que dedican o seu tempo (a súa vida) ao servizo da Igrexa. Garantir aos 
sacerdotes e outros ministros uns medios de vida, sen luxos nin estreitezas, é 
misión da comunidade cristiá, aínda que as ferramentas para facelo poden variar 
moito. E non só os sacerdotes, senón tamén os que exercen outros ministerios 
deben recibir unha compensación acorde ao tempo que lles dedican. Sen desdeñar 
en absoluto o voluntariado, na medida que tal servizo constitúa unha dedicación de 
xornada plena ou media haberá que ver ata que punto iso poida significar unha 
mingua no tempo dispoñible para outro tipo de actividades que puidesen contribuír 
ao digno sustento das súas respectivas familias. Isto ha de terse en conta 
especialmente á hora de redeseñar os modelos de atención pastoral na diocese, se 
se pretende chegar a equipos pastorais formados por sacerdotes e laicos. 

O cristián ha de asumir que a súa colaboración en todo iso non se fai dende 
fóra, senón dende dentro: é un exercicio de corresponsabilidade para o 
mantemento desa Igrexa da que forma parte. Indo máis alá da propia parroquia, as 
que estean en mellores condicións económicas han de axudar ás que dispoñan de 
menos recursos. E isto aplícase igualmente á Igrexa universal (como se fai máis claro 
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nas distintas xornadas misioneiras que se celebran ao longo do ano). Nisto, “cada 
un dea segundo decida co corazón, non con tristura nin obrigado, porque Deus ama 
ao que dá con alegría” (2 Cor 9, 7). 

Hai distintas formas de contribuír ao mantemento dos gastos da Igrexa. Na 
medida do posible, habería que tender a desvincular a economía das celebracións 
litúrxicas. Nada hai que obxectar a que o sacerdote perciba unha ofrenda para o seu 
sustento con ocasión da celebración da eucaristía, sempre evitando “ata a máis 
pequena aparencia de negociación ou comercio” (Código de Dereito Canónico c. 
947), e observando escrupulosamente o que estipula o Dereito da Igrexa. Pero 
habería que chegar a unha situación en que a subsistencia da parroquia e dos 
sacerdotes non dependa de funerais e aniversarios. A liturxia exequial non é un 
servizo máis dos que se contratan á funeraria, senón que é a celebración que toda a 
comunidade fai en torno aos seus defuntos e no seu favor. Un posible modo de 
canalizar a corresponsabilidade dos fieis no mantemento económico da Igrexa, e 
que xa funciona nalgunhas parroquias, serían as cotas parroquiais, coas que os fieis 
que o desexan achegan periodicamente (ao mes, ao trimestre ou ao ano) a súa 
contribución voluntaria. 

Para que esta corresponsabilidade sexa o máis consciente posible, hase de 
procurar, tanto dende as parroquias coma dende a diocese, unha exquisita 
transparencia nas contas. Publicar anualmente con detalle a lista de gastos e 
ingresos axuda a que o fiel cristián se sinta partícipe da xestión da Igrexa, pois, xa 
que se lle pide a súa contribución económica, ten dereito a saber como se inverten 
os bens eclesiásticos. 

 

Cuestións para a reflexión 

Como se pode mellorar a xestión dos bens inmobles diocesanos? 

Na túa parroquia existe consello económico? Se é así, sabes como funciona? 

Exponse anualmente ou con outra periodicidade o balance económico da parroquia? 

Cres que os sacerdotes dedicados ao servizo da túa parroquia reciben unha 
asignación económica que lles permite vivir con dignidade? Se non é así, como 
deberían completar os seus ingresos? Recibindo unha compensación por parte dos 
fieis con motivo dos sacramentos (estipendios de misas; celebración e asistencia a 
funerais e matrimonios) e actos administrativos (certificados, expedientes...)? 
Mediante unha cota parroquial? Sistema mixto de cotas e cobramento puntual aos 
que non pagan cota? Do diñeiro das colectas? Que se encargue a administración 
diocesana de prover mellor ao mantemento dos seus sacerdotes? Outras suxestións? 
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Paréceche que o diñeiro recollido nas colectas abonda para o mantemento material 
(electricidade, reparacións, culto, etc.) e persoal (sacerdote, sancristán, outros) da 
túa parroquia? 

Na túa parroquia, á parte dos sacerdotes, existen outras persoas que reciban 
remuneración da parroquia? Se é así, parécete que o que perciben é adecuado ao 
tempo e traballo que lle dedican? 


