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CADERNO II 
 
 
Preséntanse as achegas que recibimos ata a data (10/6/2015) dos distintos 
grupos sinodais. Entre paréntese indícanse os grupos que, dun modo ou 
outro, coinciden na proposta. Para poder avaliar axeitadamente o número 
de tales achegas, téñase en conta que recibimos 16 da Vigairía de Coruña, 
27 da de Santiago e 28 da de Pontevedra, ademais dun grupo de ámbito 
non territorial, o cal contabiliza 73 comunicacións en total. 
 
Á hora de recoller as suxestións, unificamos aquelas que nos parecían 
esencialmente semellantes, aínda que, como é lóxico, variase a redacción. 
Esperamos non ter interpretado máis ou menos do dito. 
 
Algunhas das propostas saen por completo das competencias do sínodo 
diocesano, ben sexa porque afectan a unha lexislación de rango superior, 
ben por outras razóns. Malia iso, non as excluímos deste resumo, pois 
tamén son índice do que se respira nas nosas comunidades. 
 
Tampouco suprimimos algunhas achegas minoritarias que se expresan en 
sentido contrario a outras claramente maioritarias. Posto que estamos 
aínda nun proceso de preparación, e non de decisión, os números teñen 
un valor relativo, e é bo escoitar a voz das minorías, pois non poucas veces 
estas achegan perspectivas que doadamente nos escapan. 
 
Procuramos recoller todas as suxestións que se nos presentaron, polo 
menos na súa esencia. A tarefa non foi doada, xa que algúns grupos foron 
contestando ás preguntas ofrecidas para a reflexión, en lugar de concretar 
as súas propostas. Fixémolo o mellor que puidemos. Se, a pesar diso, algún 
grupo notase que algunha idea formulada non foi axeitadamente recollida, 
non ten máis que indicárnolo, para que sexa tido en conta. 
 
A todos os que están a participar activamente neste camiño sinodal, 
moitas grazas de parte da diocese compostelá. 
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FICHA 1. OS SACRAMENTOS NO CAMIÑO DA FE CRISTIÁ I (bautismo) 
 
 Unidade de criterios a nivel diocesano sobre a administración dos 

sacramentos (65). Valorar tamén os casos excepcionais (11). 
 Maior formación dos pais e padriños (45). Podería lograrse a través 

de catequeses prebautismais impartidas por laicos (12). Estudar a 
posibilidade de que estas ensinanzas sexan impartidas online (1). 

 Impulsar a celebración dos bautismos na misa dominical e en datas 
sinaladas (48). 

 Fomentar a celebración comunitaria do bautismo (38). 
 Establecer e esixir uns requisitos claros para ser padriño (16). 
 Non negar o bautismo a ninguén (13). 
 Deixar ao xuízo dos párrocos as decisións que afecten á 

administración do bautismo (6). 
 Seguimento e acompañamento das familias despois do bautismo 

dos seus fillos (5). 
 Aproveitar a petición do bautismo para saír ao encontro dos 

afastados (3). 
 Celebración do bautismo sempre fora da misa (1). 
 Entregar aos pais e padriños un recordatorio asinado por eles e a 

parroquia sobre o compromiso cristián que adquiren ao bautizar os 
seus fillos (1). 

 Aplicar unha "demora pedagóxica" se non existen garantías abondo 
para a celebración do bautismo en condicións (1). 

 Crear equipos que preparen e acollan os nenos xa crecidos que 
aínda non recibiron o bautismo (1). 

 Organizar un catecumenado familiar con encontros periódicos e 
fomentar a creación de grupos de reflexión antes da administración 
dos sacramentos (1). 

 Atrasar a idade para recibir o bautismo (1). 
 
 
 
FICHA 2. OS SACRAMENTOS NO CAMIÑO DA FE CRISTIÁ II (confirmación, 
eucaristía) 
 
 Colaboración e coordinación dos colexios católicos coas parroquias e 

coa Diocese no proceso de iniciación cristiá, coordinando as accións 
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catequéticas e celebrativas, o intercambio de catequistas e o 
seguimento compartido (36). 

 Maior preparación para os pais dos nenos e mozos que van recibir a 
primeira comuñón e a confirmación (23). 

 Maior formación dos catequistas encargados da preparación dos 
nenos e mozos que se dispoñen a recibir a primeira comuñón e a 
confirmación. Que sexan conscientes da responsabilidade que leva 
consigo a súa tarefa (19). 

 Catequese na parroquia e non no colexio (13). 
 Organizar catequeses familiares para que os pais se impliquen na 

preparación dos seus fillos (12). 
 Crear entidades interparroquiais para atender aos adultos que 

queren recibir a primeira comuñón e a confirmación (5). 
 Maior apoio ao ensino relixioso escolar dende a parroquia (3). 
 Crear centros de catequese por zonas (1). 
 Elaborar itinerarios catequéticos para nenos e mozos con algún tipo 

de discapacidade (1). 
 Que os bispos e vicarios realicen encontros cos superiores relixiosos 

e os representantes de institutos seculares, co fin de lograr unha 
maior coordinación na preparación e celebración dos sacramentos 
de iniciación (1). 

 Impulsar a planificación dunha catequese de postcomuñón baseada 
en actividades de servizo á comunidade, para preparar os mozos e 
axudarlles a asumir o compromiso que adquirirán tras recibir a 
confirmación (1). 

 
Confirmación 
 Confirmación na parroquia e non no colexio (36). 
 Unidade de criterios en relación aos tempos e modos de 

preparación para o sacramento da confirmación (32). 
 Ter en conta o bo xuízo dos párrocos á hora de valorar casos 

excepcionais (10). 
 Basear a decisión de administrar ou non o sacramento en criterios 

de madureza persoal e consolidación espiritual dosconfirmandos, á 
marxe da súa idade (14). 

 Que os mozos que se preparan para a confirmación elixan no colexio 
a materia de relixión católica (12). 

 Crear nas parroquias grupos de confirmación de adultos (8). 



 

    Sínodo Diocesano 
   Archidiócesis de Santiago de Compostela 

 
 

 

4 

 

 Adiantar a idade da confirmación (3). 
 Non adiantar a idade da confirmación (2). 
 Idade axeitada: 12-13 (1); 14 (6); 15-16 (8); 18 (2). 
 Que o vicario que sexa invitado a confirmar se asegure de que as 

normas foron cumpridas (3). 
 Que a Delegación de Infancia e Xuventude elabore un programa 

común para toda a Diocese, promovendo a creación de grupos entre 
os recén confirmados que faciliten a incorporación á comunidade 
cristiá, sobre todo a través de asociacións e movementos xuvenís 
(3). 

 Manter o contacto cos mozos que recibiron xa a confirmación, 
motivándoos para que continúen participando da vida da parroquia 
(3). 

 Que non se administre o sacramento fóra da parroquia de pertenza 
sen contar co visto e prace do párroco desta (1). 

 Maior liberdade sobre o lugar no que se recibe a confirmación, 
procurando que sexa alí onde os mozos comparten vida (estudantil 
ou de amizade) e se senten acollidos con naturalidade, aínda que 
sexa con desgusto dalgunha parroquia (1). 

 Promover a celebración das confirmacións na festa de Pentecoste 
(1). 

 Que a preparación para a confirmación dea comezo ao inicio da 
formacióncatequética(1º de primaria) (1). 

 
Eucaristía 
 Primeiras comuñóns na parroquia e non no colexio (30). 
 Maior implicación dos pais na preparación catequética dos nenos 

(20). 
 Dar primacía ao espírito relixioso sobre os aspectos sociais da 

celebración da primeira comuñón (4). Relativizar a importancia do 
traxe, tendo na parroquia unhas albas comúns para todos os nenos 
(5). 

 Que os nenos que se preparan para recibir a primeira comuñón 
cursen no colexio a materia de relixión católica (5). 

 Celebracións máis dinámicas e participativas, nas que se propicie a 
experiencia do encontro con Xesús e cos irmáns (1). 

 Celebración das primeiras comuñóns durante a cincuentena pascual 
(1). 
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FICHA 3. OS SACRAMENTOS NO CAMIÑO DA FE CRISTIÁ III (penitencia, 
unción, matrimonio, orde) 
 
Penitencia 
 Que os sacerdotes expliquen mellor en que consiste o sacramento 

da penitencia (35) e o valoren máis (7). 
 Fomentar as celebracións comunitarias da penitencia con confesión 

individual (28). 
 Establecer en cada parroquia un calendario para a administración do 

sacramento da penitencia, xa que, sobre todo no ámbito rural, hai 
moita xente maior que non pode desprazarse a outros lugares (9). 

 Caer na conta de que o sacramento da reconciliación é un momento 
liberador e resaltar nel o amor de Deus e o seu perdón (5). 

 Facilitar o acceso dos fieis ao sacramento da reconciliación (9), 
sobre todo antes da misa (4). 

 Incentivar a dirección espiritual (2). 
 Estudar a posibilidade de realizar celebracións da reconciliación coa 

absolución xeral (2). 
 Que non haxa confesións durante a celebración da eucaristía (2). 
 Que haxa confesións durante a celebración da eucaristía (1). 
 Organizar confesións para nenos non só un día antes de recibir a 

primeira comuñón, senón dous ou tres veces durante o tempo de 
catequese (1). 

 Intentar que no Camiño de Santiago os peregrinos encontren as 
igrexas abertas e teñan nelas posibilidade de confesarse (1). 

 Implantación dun servizo de confesión móbil (1). 
 
Unción 
 Fomentar a celebración comunitaria do sacramento da unción de 

enfermos (28). 
 Mellorar a pastoral da saúde (13). Podería lograrse mediante a 

celebración, coa periodicidade que se considere conveniente, dunha 
misa aplicada por todos os enfermos e persoas maiores da 
parroquia, aproveitando ese momento para administrar o 
sacramento da unción a aqueles que o pidan e que cumpran os 
requisitos que a Igrexa esixe para a súa recepción (2). 

 Afondar na importancia da visita aos enfermos. Dedicarlles máis 
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tempo e interese (12), sobre todo a aqueles que están ingresados 
no hospital (4). 

 Promover nas parroquias a creación de grupos de voluntarios que se 
encarguen, entre outras cousas, de visitar e acompañar aos 
enfermos (6). 

 Designar ministros extraordinarios da comuñón que colaboren co 
sacerdote para levar a eucaristía aos enfermos (2). 
 

Matrimonio 
 Dar maior contido, continuidade, intensidade e rigor aos cursos 

prematrimoniais (32). Que neles se faga fincapé nos seguintes 
puntos: a) o significado profundo do matrimonio á luz da fe; b) os 
aspectos cristiáns do matrimonio e non só os humanos e a entrega; 
e c) as responsabilidades que o compromiso matrimonial leva 
consigo (2). 

 Buscar matrimonios con compromiso cristián que poidan axudar a 
matrimonios novos (19). 

 Unificar criterios a nivel diocesano ou por vigairías (14). 
 Que os matrimonios recorden e actualicen periodicamente as 

ensinanzas recibidas nos cursos prematrimoniais asistindo a charlas, 
conferencias, exercicios espirituais e encontros, organizados, todos 
eles por escolas de formación parroquiais e diocesanas (9). 

 Maior preparación das persoas encargadas de impartir os cursos 
prematrimoniais (8). 

 Acoller sempre as persoas divorciadas (4). 
 Maior transparencia nos procesos de nulidade matrimonial (2). 
 Organizar cursos de afectividade e sexualidade que contrarresten o 

efecto dos que se adoitan impartir nos colexios e institutos públicos 
(2). 

 Aproveitar as novas tecnoloxías para manter o contacto coas 
parellas unha vez celebrado o matrimonio (2). 

 Que os cursos prematrimoniais teñan lugar a nivel de arciprestado 
ou zona (1). 

 
Orde 
 Promover e dar a coñecer a realidade do diaconado permanente 

(36), tamén entre as mulleres (14).  
 Celibato opcional para os sacerdotes (27). Posibilidade de acceso da 
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muller ao ministerio (18). 
 Fomentar a integración dos diáconos permanentes nas parroquias 

(23). 
 Promover a humildade, caridade e proximidade nos sacerdotes para 

que a súa vida sirva de exemplo a outros mozos que poidan sentir a 
vocación do sacerdocio (17). 

 Que os párrocos se respecten mutuamente (4). 
 Que os seminaristas reciban unha maior formación humana e 

pastoral (12). 
 Vivencia dos ministerios con alegría e como auténtico servizo (11). 
 Máis oración polas vocacións sacerdotais (10). 
 Que os sacerdotes convivan en grupo nunha mesma 

casa/residencia, coa oportunidade de repartirse as tarefas pastorais, 
rezar xuntos, axudarse durante as vacacións, preparar homilías e 
celebracións, etc. (3). 

 Utilizar a páxina web da Diocese e outras publicacións para lanzar 
mensaxes sobre a vocación sacerdotal e relixiosa (3). 

 Incorporación e maior participación na pastoral dos sacerdotes 
secularizados (2). 

 Realizar unha seria, profunda, exhaustiva e valente revisión da 
formación que se está dando no seminario (1). 

 Fomentar no seminario unha formación intelectual que potencie o 
espírito crítico e que se complete cunha formación humana que non 
renegue da dimensión afectivo-sexual, xa que algúns seminaristas 
parecen vivir illados do mundo (1). 

 Que durante o período da súa formación os seminaristas non 
perdan o contacto coa realidade da vida que deixan atrás: familia, 
amigos, veciños, etc. (1). 

 Promover nas parroquias os estudos teolóxicos. Facelos máis 
flexibles e accesibles a través da modalidade presencial e online (1). 

 Crear en cada vigairía un “seminario” de formación para diáconos 
permanentes (1). 

 
 
FICHA 4. A EUCARISTÍA E O DOMINGO 
 
 Impulsar a celebración dominical da liturxia da Palabra sen 

eucaristía (32). Cando os sacerdotes non dean permiso, que sexa o 
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arcebispo quen o autorice (2). 
 Descartar a celebración da liturxia da Palabra dominical sen 

eucaristía (6), polo menos sen antes realizar unha catequese previa 
(1). 

 Que as celebracións dominicais sen presbítero sexan algo 
excepcional (2). 

 Misas máis preparadas e alegres (35). 
 Maior participación do pobo na preparación e celebración da 

eucaristía (31). 
 Maior preparación e brevidade das homilías (29). 
 Ofrecer aos fieis unha maior formación en todo o relacionado coa 

eucaristía (23). 
 Recalcar a idea de que non se entendería a participación na 

eucaristía se esta non tivese unha proxección na vida diaria, sobre 
todo na atención de quen o necesite (17). 

 Actualización e adaptación da linguaxe e os xestos nas celebracións 
(12). 

 Celebrar menos misas nas cidades e atender mellor o medio rural 
(11). 

 Rotación da celebración da eucaristía dominical nas parroquias que 
estean a cargo dun só sacerdote (11). 

 Fomentar a creación de grupos de liturxia, de acólitos e de canto (9). 
 Maior participación dos sacerdotes na vida das parroquias (5). 
 Considerar a posibilidade de celebrar o sábado a eucaristía do 

domingo (2). Cambiar a necesaria asistencia á misa dominical pola 
asistencia semanal (sexa ou non en domingo ou fin de semana), 
tendo en conta os diferentes ritmos das familias (2). 

 Que cada sacerdote non celebre máis de catro misas dominicais 
(dúas vespertinas o sábado e outras dúas o domingo) (2). 

 Que a Igrexa fale coas institucións deportivas para que estas 
organicen os eventos os sábados, e así os nenos e mozos que 
queiran asistir á misa dominical poidan compaxinar ambas as dúas 
cousas (2). 

 Atraer sacerdotes doutros países (2). 
 Promover un apostolado activo orientado a concienciar os fieis da 

importancia da misa dominical (2). 
 Mentalizar os fieis sobre a necesidade de desprazarse a parroquias 

veciñas para asistir a misa, organizando quendas no uso do coche e 
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practicando a solidariedade e irmandade en xestos cotiáns como 
este (1). 

 Prohibir a celebración de dúas misas seguidas sen que o sacerdote 
saia do altar (1). 

 Mellorar as celebracións incorporando medios técnicos que fagan 
máis accesible a linguaxe utilizada (pantallas e proxectores con 
imaxes, letras de cancións, oracións e textos), diferenciando ben 
cada momento e a súa importancia (acollida, perdón, palabra, 
ofrenda, acción de grazas, entrega e compromiso, comuñón, etc.) 
(1). 

 Dar maior importancia ao canto nas celebracións. 
 Que os párrocos acepten a axuda de laicos no momento de repartir 

a comuñón. 
 Que se separe a catequese da misa dominical (1). 
 Crear un equipo de animación eucarística que visite as parroquias -

por arciprestados (1). 
 Se é posible, habilitar locais nas parroquias para atender aos nenos 

pequenos mentres os seus pais participan na eucaristía (1). 
 
 
FICHA 5. ASPECTOS SOCIAIS DA LITURXIA 
 
 Coidar mellor as celebracións para que teñan un efecto 

evanxelizador (46). 
 Depurar a relixiosidade popular de aspectos económicos e 

supersticiosos que poidan danala (42). Evitar o "comercio" cos 
sacramentos (10). 

 Tratar a cuestión do idioma con naturalidade, tendo en conta as 
características da asemblea (26). 
-Fomentar o uso do galego na liturxia (15). 
-Que as celebracións sexan en castelán, para que as entenda tamén 
a xente que vén de fóra de Galicia (2). 

 Que nas parroquias se celebre unha vez ao ano a misa en latín, xa 
que é a lingua oficial da Igrexa (1). 

 Publicar as contas das parroquias e, sobre todo, dos santuarios 
importantes (11). 

 Separar o relixioso da comisión de festas (5). 
 Que as confrarías, romaxes e festas patronais estean ao servizo da 
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evanxelización, tendo como centro a Xesucristo e buscando a 
edificación da súa Igrexa (1). 

 Formación de laicos que acompañen nos procesos de duelo (1). 
 Suprimir as celebracións litúrxicas nos tanatorios, salvo en casos 

excepcionais (1). 
 


