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A RENOVACIÓN PASTORAL



 

Se o sínodo supuxese tan só unha reestructuración meramente organizativa 

que non xurdise da escoita sincera da Palabra, sería estéril, pero se 

respondese tan só a un proceso de conversión limitado ao persoal, sen 

concreción nas nosas institucións diocesanas e nos nosos modos de facer, 

sería ineficaz. Con outras palabras, espero que este sínodo sexa un asunto 

tanto de raíz, como de follas e froitos. 

Xulián Barrio, Carta Pastoral para o Sínodo, n. 35 

 

 

NOTA 

Neste caderno, as primeiras unidades teñen só a finalidade de orientar. 

Non constitúen o tema de reflexión nos grupos. Esta debe centrarse no 

último capítulo: as unidades pastorais. 

 

 

I. DESAFÍOS DA REALIDADE SOCIOCULTURAL E RELIXIOSA 

 

 

A Igrexa particular de Santiago de Compostela é unha Igrexa de sólidos 

fundamentos que, segundo antiga tradición, custodia os restos de Santiago 

o Maior. Por este motivo, a nosa Igrexa acolle dende hai séculos a multitude 

de peregrinos e, impulsada polo Espírito Santo, esfórzase por cultivar a fe 

dos seus fillos e fillas, de celebrala, de vivila e de transmitila ás novas 

xeracións. A fe cristiá xerou entre nós un riquísimo patrimonio cultural e 

relixioso, impregnou as relacións sociais sendo xerme de crecemento, de 

concordia e de paz, deu sentido e esperanza a boa parte dos habitantes 

destas terras... A día de hoxe, a nosa Igrexa segue viva e os froitos do seu 

labor evanxelizador son evidentes. 

A transformación cultural que sufriu Galicia, e en xeral toda España, nas 

últimas décadas, foi moi forte. Estes cambios profundos influíron 

indubidablemente nas nosas Igrexas; tamén, por suposto, na nosa Igrexa 

particular de Santiago. Os indicadores sociolóxicos tradicionais máis 

significativos -número de participantes na eucaristía dominical, número de 

vocacións á vida sacerdotal e consagrada, laicado asociado, presenza dos 

mozos na vida da Igrexa- falan dunha fe en descenso. Está a tocar, se non 

tocou xa á súa fin, o denominado catolicismo de cristiandade. Por se fose 

pouco, hoxe xa non se comeza a ser cristián de forma natural, posto que as 

canles tradicionais de transmisión da fe -familia, escola, parroquia- están a 

fallar. Estamos en camiño de ser, pois, un cristianismo en minoría. 



A resposta a esta nova situación ha de ser, en primeiro lugar, un novo 

modo de vivir a fe no que destaque a busca e a experiencia do encontro con 

Deus, a vivencia comunitaria e a primacía da evanxelización misioneira 

sobre unha pastoral de mantemento. E, en segundo lugar, a renovación das 

estruturas pastorais: a parroquia e a unidade pastoral. Ningún destes 

cambios será viable se non facemos unha aposta decidida por unha 

formación integral e permanente, sobre todo dos sacerdotes e dos axentes 

de pastoral. 

Nas respostas a cadernos anteriores constatamos como moitos grupos 

notaron deficiencias na iniciación cristiá (a sacramentalización non sempre 

vai acompañada de evanxelización), na atención pastoral aos mozos, no 

modo de vivir de forma corresponsable a pertenza á Igrexa, no impulso 

misioneiro... Tamén constatamos o envellecemento e diminución dos 

sacerdotes ao servizo da diocese, un certo desánimo entre fieis e pastores e 

un insuficiente labor de equipo. 

 Non se trata, desde logo, de insistir nos aspectos negativos, xa que 

tamén se fai moito e moi bo nas parroquias e noutras realidades eclesiais. 

Pero é importante, para mellorar os nosos modelos pastorais, tomar nota 

daqueles aspectos nos que podemos e debemos mellorar. 



 

II. UN EVANXELIZADOR RENOVADO 

 

Ante esta situación, unha das tarefas que se propón o noso sínodo 

diocesano é reorganizar o mapa dos centros pastorais e crear unhas novas 

estruturas. Pero todo isto sería insuficiente se non fose acompañado dunha 

determinada vivencia espiritual. "Sen fidelidade da Igrexa á súa vocación -

di o Papa Francisco-, calquera estrutura nova corrómpese en pouco tempo" 

(EG 26). Sen un evanxelizador renovado na novidade de Cristo resucitado, 

será imposible unha renovada evanxelización. 

 

1. Algunhas tentacións que asaltan ao evanxelizador (cf. Evangelii 

Gaudium) 

1.1. Crise de identidade. A longa lista de elementos contrarios á fe e o 

acoso ao que están sometidos moitos crentes lévaos a certo complexo de 

inferioridade. O seu foco de atención céntrase máis nos pecados dalgúns 

que no amor que a maioría dos axentes de pastoral poñen no seu servizo 

dentro da Igrexa. Ademais, relativizan e ocultan a súa identidade cristiá e 

as súas conviccións, de modo que queren ser como todos (cfr. EG 79). 

Mesmo os que parecen ter máis sólidas conviccións relixiosas se aferran con 

frecuencia a seguridades económicas, ao poder e á gloria humana, en lugar 

de dar a vida polos demais en misión (cfr. EG 80). 

 

1.2. Acidia egoísta. Encontrámonos con moitos laicos que tratan de eludir 

os compromisos que lles corresponde dentro da Igrexa. Tamén hai 

sacerdotes que coidan en exceso o seu tempo persoal por non lles encher 

suficientemente a súa actividade pastoral (cfr.EG 81). O problema non está 

frecuentemente no exceso de actividades, senón en que son vividas sen as 

motivacións axeitadas, o que provoca cansazo. Algúns caen na acidia 

espiritual por soster proxectos irrealizables, outros por non aceptar a 

custosa evolución dos procesos, outros por se apegar a algúns proxectos ou 

a sonos de éxitos imaxinados pola súa vaidade, outros por perder o 

contacto real co pobo, outros, en fin, por non saber esperar e querer 

dominar o ritmo da vida (cfr. EG 82). 

1.3. Pesimismo estéril. Existe entre nós unha especie de "conciencia de 

derrota que nos converte en pesimistas queixosos e desencantados con cara 

de vinagre" (EG 85). No medio desta situación, "a nosa fe vese desafiada a 

enxergar o viño en que pode converterse a auga e a descubrir o trigo que 

crece no medio do xoio" (EG 84). 

 

1.4. A mundanidade espiritual. Consiste en buscar, "en lugar da gloria do 

Señor, a gloria humana e o benestar persoal" (EG 93). O seu alimento pode 



ser o subxectivismo e o neopelaxianismo do que confía só nas súas propias 

forzas. O que cae nela, descualifica ao que o cuestiona, destaca os erros 

alleos e se obsesiona coa aparencia (cfr. EG 97). 

 

1.5. A división. Moitos cristiáns identifícanse cos seus grupos, pero non coa 

Igrexa (cfr. EG 98). Ademais -di o Papa Francisco-, entre comunidades e 

persoas, ás veces “consentimos diversas formas de odio, divisións, 

calumnias, difamacións, vinganzas, celos, desexos de impoñer as propias 

ideas... e ata persecucións... A quen imos evanxelizar con eses 

comportamentos?” (EG 100). 

 

2. Evanxelizadores con espírito 

 

Temos que afinar o oído e poñelo á escoita do que o Espírito Santo nos 

queira suxerir neste momento transcendental para a nosa Igrexa 

compostelá. Sen escoita da Palabra, sen discernimento dos signos dos 

tempos, sen vida interior, será imposible a renovación que necesita a nosa 

Igrexa e a nosa pastoral. En cambio, se nos deixamos moldear polo Espírito 

de Deus, se somos capaces de mirar con ollos de fe a realidade, en 

definitiva, se asumimos unha formación integral e permanente, estaremos 

en condicións de responder axeitadamente á situación que se nos presenta. 

A continuación, sinalamos os acentos da espiritualidade que estamos 

chamados a vivir. 

 

a) Ha de ser unha espiritualidade de escoita como a de Abraham (cfr. 

Xen 12, 1) que, abandonando seguridades, se puxo na onda de Deus para 

descubrir que novos camiños lle trazaba. A evanxelización reclama o 

momento místico de encontro con Deus. Como di o Papa, "sempre fai falta 

cultivar un espazo interior que outorgue sentido cristián ao compromiso e á 

actividade... A Igrexa necesita imperiosamente o pulmón da oración... " 

(EG 262). A Igrexa non evanxeliza se non se deixa evanxelizar, o que supón 

a familiaridade coa Palabra e a súa escoita (cfr. EG 175). 

 

b) Unha espiritualidade da encarnación. Debemos evitar caer nunha 

espiritualidade oculta e individualista, que evite o compromiso social 

(cfr. EG 262). Hai que estar preto da xente, escoitala, falar a súa propia 

linguaxe. "Para ser evanxelizadores de alma tamén fai falta desenvolver o 

gusto espiritual de estar preto da vida da xente, ata o punto de descubrir 

que iso é fonte de gozo superior. A misión é unha paixón por Xesús, pero, 

ao mesmo tempo, unha paixón polo seu pobo" (EG 268). Ás veces somos 

tentados de ser cristiáns mantendo a distancia coas chagas do Señor: a 

pobreza, a soidade, a enfermidade, a escravitude de todo tipo, a 

persecución... " Pero Xesús quere que toquemos a miseria humana, que 

toquemos a carne sufrinte dos demais... (EG 270)... non quere príncipes 



que miran despectivamente, senón homes e mulleres de pobo" (EG 271). O 

amor á xente facilítanos o encontro con Deus e pechar os ollos ante os 

demais convértenos en cegos ante Deus (cfr. Deus caritas est, 16). 

c) Unha espiritualidade da fidelidade, non do éxito. Xesucristo foi 

comprendendo que o Pai lle pedía fidelidade, non éxito. Como di a Carta aos 

Hebreos: "Aprendeu sufrindo a obedecer" (Heb 5, 8). Cando se describen as 

nosas motivacións pastorais dise que adoitamos buscar primeiramente o 

éxito; de aí pasamos a buscar a fecundidade. Deberiamos rematar 

buscando a fidelidade, é dicir, un amor que resista o paso do tempo e a 

chegada de todo tipo de fracasos. A permanencia nese amor, participación 

da caridade pastoral de Xesucristo, debe ser o empeño fundamental da 

nosa vida espiritual. "A primeira motivación para evanxelizar -di o Santo 

Pai- é o amor de Xesús que recibimos...” (EG 264). No caso de que non 

sentísemos un intenso desexo de comunicalo, teriamos que orar para 

pedirlle que nos volva cativar (cfr. EG 264). 

d) Unha espiritualidade da confianza, non do optimismo cego. O 

exemplo de san Paulo, unha vez máis, é ilustrativo para nós. En efecto, o 

Apóstolo dos xentís non dubida en proclamar: "Non me avergoño porque sei 

en quen puxen a confianza" (2 Tim 1, 12). A fe no que facemos dánola 

Deus e, sobre todo, dánola Xesucristo, fonte da esperanza, cuxa 

resurrección xermola constantemente, actualízase constantemente 

(cfr. EG 276). A fe na evanxelización ofrécenola tamén a valoración do que 

ofrecemos: Xesucristo e o seu Evanxeo. Neste sentido -di o Papa Francisco- 

"ás veces perdemos o entusiasmo pola misión ao esquecer que o Evanxeo 

responde ás necesidades máis profundas das persoas, porque fomos 

creados para o que o Evanxeo nos propón: a amizade con Xesús e o amor 

fraterno" (EG 265). En realidade, non poderemos manternos nunha 

evanxelización fervorosa se non estamos convencidos por experiencia 

propia, de que non é o mesmo ter coñecido a Xesús que non coñecelo, non 

é o mesmo camiñar con el que camiñar ás apalpadas, non é o mesmo poder 

escoitalo que ignorar a súa Palabra, non é o mesmo poder contemplalo, 

adoralo, descansar en el, que non o poder facer. Non é o mesmo tratar de 

construír o mundo co seu Evanxeo que facelo só coa propia razón... " 

(EG 266). 

 

e) Unha espiritualidade de facer sosegado e responsable, pero non 

culpabilista. Temos de buscar o reino de Deus, o demais darásenos por 

engadido (cfr. Mt 6, 33). A nós tócanos sementar en nome do Señor. As 

rendas lévaas el, e os posibles froitos deixámolos á súa conta. 

f) Unha espiritualidade que aprecia o pequeno sen nostalxia do 

grande. Non se trata de que nos conformemos cun premio de consolación, 

dadas as circunstancias en que exercemos o noso ministerio. Temos de 

atender os núcleos grandes de poboación, pero tamén o cada vez máis 



despoboado mundo rural, conscientes de que as persoas e os medios 

pobres teñen unha especial connaturalidade co reino e, polo tanto, 

ocuparnos en cousas e proxectos pastorais sinxelos é, sobre todo, un signo 

de caridade pastoral. 

 

g) Unha espiritualidade da alegría, non da tristura. "Estade alegres, 

repítovolo, estade alegres" (Flp 4, 4). A nostalxia do que foi e non volverá 

axéxanos a todos. Pero nada nin ninguén pode arrancarnos a seguridade de 

que Deus está connosco. Din os nosos bispos que non debemos esquecer 

que "Deus nos ama irrevogablemente; que Xesús nos prometeu a súa 

presenza e asistencia ata o fin do mundo; que Deus, na súa providencia, 

dos males saca bens para os seus fillos... A Igrexa e a salvación do mundo 

non son obra nosa, senón empresa de Deus" (LXXXVIII Asemblea Plenaria 

da Conferencia Episcopal Española, Orientacións morais ante a situación 

actual de España. Instrución Pastoral [2006], n.º 24).  

h) E unha espiritualidade da comuñón. Xa Xoán Paulo II invitaba a 

"facer da Igrexa a casa e a escola da comuñón" (NMI43). Feitos a imaxe e 

semellanza do Deus-Trindade, a nosa plenitude só poderá lograrse na 

comuñón. Por ela orou Xesucristo ao Pai (cfr. Jn 17, 21) e con ela 

comprometeuse formando unha familia cos seus discípulos, xerme do novo 

Pobo de Deus (cfr. Mt13, 13-19). A comuñón, polo tanto, é esencial á vida 

cristiá: "Permanecede en min -di Xesús-, como eu en vós... eu son a vide e 

vós as vides" (Jn 15, 4-5). 

Dende o principio, a Igrexa nacente aceptou este reto. Confírmano as 

palabras de S. Paulo: "Pois do mesmo modo que o corpo é un, aínda que 

ten moitos membros, e todos os membros do corpo, non obstante a súa 

pluralidade, non forman máis que un só corpo, así tamén é Cristo. Porque 

nun só Espírito fomos bautizados, para non formar máis que un corpo, 

xudeus e gregos, escravos e libres" (1Cor 12, 12-13). 

A comuñón "encarna e manifesta a esencia mesma do misterio da Igrexa" 

(NMI 42). Facéndoa efectiva, maniféstase como sacramento, como 

"instrumento da íntima unión con Deus e da unidade do xénero humano" 

(NMI 42). 

O Papa Francisco invítanos a dar un testemuño de comuñón que se volva 

atractivo e resplandecente, a rezar para conseguir a graza de alegrarnos 

cos froitos alleos (cfr. EG 99) e mesmo a orar por aquel co que estamos 

irritados, promovendo así o amor e a evanxelización (cfr. EG 101). Esta 

comuñón faise efectiva na medida que se comparten sentimentos, 

conviccións e decisións. O Señor enriqueceu o seu Pobo con múltiples dons 

e carismas en orde á edificación da Igrexa. Sen a participación de todos na 

tarefa evanxelizadora e na edificación eclesial, non podemos falar dunha 

auténtica comuñón. Neste sentido, un evanxelizador renovado ha de 

formarse e comprometerse co traballo en equipo. Aínda que se fundamenta 

na espiritualidade (cfr. NMI 43), a comuñón consolídase na 



corresponsabilidade e explicítase no desenvolvemento das estruturas de 

participación de todos os ministerios e carismas (cfr. NMI 44-45). Por iso, o 

Papa S. Xoán Paulo II invita á Igrexa do terceiro milenio a impulsar a todos 

os bautizados e confirmados a tomar conciencia da propia responsabilidade 

activa na vida eclesial (cfr. NMI 46). A comuñón corre perigo e degrádase 

alí onde non se programa en común, onde non se traballa en equipo, cada 

un dende o seu carisma e ministerio, e en definitiva, onde non se revisan as 

actividades e se asumen os fallos e os retos pendentes. 



 

III. UN ANUNCIO RENOVADO 

 

Como acabamos de ver, a renovación pastoral afecta aos evanxelizadores e 

tamén ao estilo pastoral que deben poñer en acción. A este último ímonos 

referir nas próximas liñas. 

 

 

1. Unha pastoral misioneira 

 

Esta pastoral ha de abandonar o “fíxose sempre así” e repensar os 

obxectivos, as estruturas, o estilo e os métodos evanxelizadores das propias 

comunidades" (EG 33). O Papa Francisco vén insistindo unha e outra vez na 

necesidade de que saiamos ás periferias a anunciar o Evanxeo, 

abandonando a seguridade do propio templo e deixando atrás unha pastoral 

de conservación (cfr. EG 15. 20). Unha Igrexa en saída ha de presentar as 

seguintes actitudes: 

 

a) "Primeirear", é dicir, tomar a iniciativa, saír ao encontro das persoas 

como fixo Xesús coa muller samaritana. 

b) Involucrarse, isto é, poñerse de xeonllos para servir. 

c) Acompañar, ou o que é o mesmo, facerse o encontradizo cos que 

camiñan, talvez desesperanzados como os discípulos de Emaús, para 

meterse na súa problemática, axudalos a lela dende a fe, e abrirse ao futuro 

con esperanza. 

d) Frutificar, é dicir, descubrir os froitos da acción do Espírito Santo. 

e) E, en definitiva, festexar, celebrar a salvación de Deus. 

 

 

2. Unha pastoral centrada no esencial 

 

Unha evanxelización renovada ha de dar prioridade ós contidos, ós 

momentos celebrativos e ós compromisos esenciais da fe. Confírmano as 

palabras do Papa Francisco: cando se asume un obxectivo pastoral e un 

estilo misioneiro, "o anuncio concéntrase no esencial, que é o máis belo, o 

máis grande, o máis atractivo e ao mesmo tempo o máis necesario" 

(EG 35). O núcleo fundamental do Evanxeo constitúeo o amor salvífico de 

Deus manifestado en Cristo morto e resucitado. San Tomé de Aquino indica 

que, na moral, tamén hai unha xerarquía e que a maior das virtudes é a 

misericordia (cfr. EG 37). Recorda tamén que os preceptos dados por Cristo 

foron poucos e que os engadidos pola Igrexa deben ser esixidos con 

moderación (cfr. EG 43), acompañando con misericordia e paciencia as 

etapas posibles de crecemento das persoas (cfr. EG 44). No anuncio do 

Evanxeo debe haber unha proporcionalidade sen "mutilar a integridade da 

mensaxe do Evanxeo" (EG 39). 



3. Outras notas dun novo estilo pastoral 

 

O novo estilo pastoral, segundo os bispos vascos, "está chamado a ser máis 

espiritual, máis comunitario, máis evanxelizador, máis corresponsable, máis 

personalizado e máis centrado na formación do núcleo pastoral das nosas 

comunidades"1. 

 

a) En efecto, debemos convencernos de que só Deus salva, nós unicamente 

somos os seus servidores. Temos de descansar nel, sabendo que non nos 

faltará a súa axuda. 

b) Por outra parte, a nosa pastoral debe ser tamén máis comunitaria, o que 

nos levará a prestar unha maior atención á variedade de dons e carismas 

con que nos enriquece o Espírito e nos orientará cara a un maior 

desenvolvemento ministerial das comunidades. 

 

c) Ademais, o noso estilo pastoral debe ser máis evanxelizador; mesmo a 

pastoral ordinaria debe ter un ton evanxelizador, debe axudar a afondar na 

fe sen dar por suposto que os destinatarios gozan xa dunha fe madura. 

 

d) Ademais, debemos promover iniciativas de achegamento aos afastados 

da fe. Non podemos permanecer encerrados nos nosos templos, habemos 

de saír en busca da ovella perdida. 

e) Unha pastoral renovada debe impulsar a participación de todos os 

membros na vida da comunidade procurando que os que son xa 

colaboradores cheguen a ser mesmo corresponsables na única misión da 

Igrexa: edificar a comunidade e construír o mundo de acordo aos valores do 

Reino de Deus. 

 

f) A personalización será outra das notas dunha pastoral renovada, xa que 

non somos seres en serie. Para ese acompañamento persoal, haberá que 

procurar a formación das persoas que asuman este ministerio. 

 

g) Este novo estilo expresarase no coidado dos evanxelizadores, mostrando 

proximidade e interese pola súa situación persoal e pola súa actividade 

apostólica e procurando a súa formación. O Papa Francisco confirma esta 

necesidade: "Recoñezo que necesitamos crear espazos motivadores e 

sandadores para os axentes pastorais... " (EG 77). 

 

h) Finalmente, seguindo coas orientacións papais, o anuncio ha de ser 

respectuoso coa liberdade do outro, posto que o Evanxeo "se propón, non 

se impón", estimulante, vital e integral (cfr. EG 165). 

                                                           
1
 Bispos vascos, Carta Pastoral “Renovar nuestras comunidades cristianas”, Obispado de Vitoria, 2005, 

99. 



IV. UNHA PARROQUIA RENOVADA 

 

 

O Papa Francisco recordounos que todas as comunidades están chamadas a 

unha conversión pastoral (cfr. EG 25). Esa renovación ha de buscar sempre 

recuperar a fidelidade á propia vocación da Igrexa. A conversión ha de 

afectar tamén ás estruturas e, polo tanto, tamén á parroquia. Esa reforma 

das estruturas debe procurar que sexan misioneiras e que os axentes 

pastorais se coloquen en actitude de saída (cfr. EG 27). A pastoral 

misioneira que se nos reclama hoxe necesita a colaboración de 

evanxelizadores preparados, e tamén o concurso de comunidades abertas, 

corresponsables e fraternas. En palabras dos bispos vascos, "construír 

comunidades vivas de fe ha de ser un obxectivo irrenunciable nestes 

tempos de increnza"2. A calidade humana e cristiá das relacións no seo 

dunha comunidade parroquial, movemento ou grupo, é a mellor receita 

para a evanxelización. Necesitamos, pois, comunidades cristiás que vivan a 

comuñón con vistas á misión. 

 

1. A parroquia: célula da Igrexa (cfr. AA 10) 

 

A parroquia representa, en certo modo, á Igrexa visible establecida en toda 

a terra (cfr. SC 42). É a última localización da Igrexa formada por xentes de 

todas as razas, linguas, clases sociais e culturas. En definitiva, é a mesma 

Igrexa que vive entre as casas dos seus fillos e fillas (ChL 26). 

Máis que un edificio, unha estrutura, ou un territorio, a parroquia é a familia 

dos fillos de Deus. "A parroquia é unha determinada comunidade de fieis 

constituída de modo estable na Igrexa particular, cuxa cura pastoral, baixo 

a autoridade do Bispo diocesano, se encomenda a un párroco, como o seu 

pastor propio" (CIC 515, 1). 

Na parroquia están presentes os elementos fundamentais que constitúen a 

Igrexa: a celebración da Eucaristía e os demais sacramentos, a predicación 

do Evanxeo, a colaboración dos carismas e a unidade baixo a presidencia do 

ministro ordenado. 

A súa importancia é fundamental. Podemos dicir que, aínda que ela soa é 

insuficiente para realizar toda a tarefa que ten encomendada a Igrexa, hoxe 

por hoxe é insubstituíble (cfr. ChL 26). Na parroquia encóntrase unha 

encarnación da Igrexa universal próxima, alcanzable para celebrar a fe, 

para a iniciación cristiá, para o compromiso caritativo social; ademais, de 

feito, é a comunidade eclesial máis contactada polos fieis. 

 

                                                           
2
 Bispos vascos, o.c. nº 17. 



2. Unha institución que necesita renovarse 

 

Ese carácter insubstituíble da parroquia non nos pode facer esquecer as 

adherencias que a rutina, a mala praxe, o paso dos anos e, en definitiva, o 

pecado, foron deixando nela. Atendendo ás razóns que a continuación 

sinalamos, a renovación, pois, faise imprescindible. 

 

a) A pastoral de mantemento produciu o entreguismo dos que cren que non 

se pode facer nada novo. Poderíase dicir que a parroquia aparece como o 

principal soporte dun cristianismo establecido e sociolóxico. 

 

b) Prodúcese, con frecuencia, unha desvinculación autárquica con relación á 

diocese e ao arciprestado que se manifesta, entre outros modos, na falta de 

seguimento e apoio ás programacións diocesanas e arciprestais e na 

aplicación insuficiente da normativa diocesana e das indicacións emanadas 

do arciprestado. 

 

c) A pesar de que se foron incorporando á acción pastoral relixiosos/as e 

segrares, aínda se advirte un excesivo clericalismo. 

 

d) Faltan programacións e hai desvinculación, descoordinación, e 

descoñecemento entre os grupos da mesma parroquia, cando estes existen. 

e) A pesar do grande esforzo catequético que se fixo, esquécense os 

procesos da Iniciación Cristiá e a catequese de adultos. 

 

f) Falta espírito evanxelizador e misioneiro e sobra rutina litúrxica. Xa o 

Congreso Parroquia evanxelizadora dicía: “Somos conscientes de que nos 

falta dinamismo evanxelizador... No seu conxunto, a actividade que se 

realiza hoxe nas nosas parroquias aparece moi centrada na vida interna da 

mesma comunidade, repregada sobre os servizos e atención aos 

practicantes, cunha perda de dinamismo evanxelizador no medio da 

sociedade."3 

 

g) E, en fin, o compromiso social é insuficiente. 

 

A estes defectos hai que engadir certas limitacións: a mobilidade das 

persoas; a insuficiente autonomía evanxelizadora que as fai depender de 

estruturas supraparroquiais como as Unidades pastorais ou os 

arciprestados; a escaseza de fieis en moitas parroquias rurais, 

especialmente de montaña; e, en fin, a escaseza de clero para a atención 

pastoral. Parte das solucións pasarán por facer efectivo o espírito das 

Unidades pastorais. A isto referirémonos máis diante. 

                                                           
3
 Congreso “Parroquia evangelizadora”, Edice, Madrid 1989, 90. 



 

3. Cara a unha renovación da parroquia 

 

A parroquia, en palabras do Papa Francisco, non é unha estrutura caduca, 

posto que ten unha gran plasticidade, non obstante, é necesario renovala 

para que produza froitos de proximidade á xente, de comuñón, de 

participación e de misión (cfr. EG 28). 

Máis arriba definimos a parroquia como célula da Igrexa. Iso quere dicir que 

os seus trazos fundamentais son os propios da Igrexa. Para renovar a 

parroquia non hai que facer cousas especiais senón recuperar 

creativamente os seus trazos fundamentais: a comuñón, a liturxia, o 

testemuño e o servizo.  

 

3.1. O primeiro trazo identificativo da Igrexa é a comuñón. Xerada pola 

Trindade, debe asumir a forma comunitaria sen anular a lexítima 

diversidade. De feito, chámase tamén “comuñón de comunidades”. A 

comuñón fundaméntase tamén na común vocación ao seguimento de Cristo. 

A comuñón na parroquia debe expresarse na fraternidade, a 

corresponsabilidade, e tamén na apertura a outras realidades eclesiais. 

3.2. A parroquia debe empeñarse tamén na liturxia, que é a que ten a 

primacía real sobre a vida eclesial. En efecto, a parroquia é xerada pola 

Eucaristía. Dio o Concilio Vaticano II: "Ningunha comunidade cristiá se 

edifica se non ten a súa raíz e couzón na celebración da santa Eucaristía" 

(PO 6). A parroquia –sinala san Xoán Paulo II- fúndase sobre un lugar 

teolóxico, pois é unha comunidade eucarística (ChL 26). A Eucaristía, en fin, 

está no centro do proceso do crecemento da Igrexa (EE 21). 

 

3.3 O terceiro trazo a ter en conta é o testemuño. É a tarefa que o 

resucitado confía aos apóstolos (cfr. Act 1, 8). A parroquia é o espazo para 

dar testemuño, é dicir, para vivir a vida ao estilo de Xesús. 

 

3.4. Finalmente, a parroquia ha de renovarse sendo fiel á súa identidade 

servidora. Exercer o servizo é fundamental para o que quere seguir o que 

non veu a ser servido senón a servir. Ese servizo vai máis alá do 

meramente asistencial, ha de ser promocional, e ten que abrir a esperanza 

escatolóxica. 

 

Os catro trazos sinalados indican a dirección que a parroquia debe seguir 

para ser Igrexa. Pero habemos de engadir algunha indicación máis en orde 

a configurar unha parroquia renovada e capaz de responder aos retos 

pastorais que nos presenta o mundo de hoxe. Sinalamos as seguintes liñas 

de acción: 



a) Unha parroquia misioneira non pode esquecer o desenvolvemento 

da dimensión mística. O rostro misioneiro da parroquia maniféstase alí 

onde se ofrece a todos a posibilidade de crecer na fe, de facer viable unha 

auténtica vivencia espiritual para o crente na condición normal da existencia 

(cfr. Xoán Paulo II, Novo Millennio Ineunte 16).  

 

b) Potenciar a Iniciación cristiá (IC) e a catequese de adultos. A 

iniciación é o momento en que a Igrexa nai xera fillos e se rexenera no 

tempo. Esta acción insírese con naturalidade no marco parroquial, se ben 

debería recibir os seus primeiros coidados no seo da familia. A ela deberíalle 

dedicar a parroquia os seus mellores esforzos. Hai que axudar á institución 

familiar a transmitir valores básicos como a confianza na vida, a capacidade 

de optar, a relación humana profunda, a comprensión da vida como un ben 

que hai que compartir e gastar polos demais. E, por suposto, hai que 

axudala a que transmita a fe no Deus de Xesucristo. Ademais, hai que 

procurar unha atención especial á catequese e aos catequistas e, en fin, hai 

que coordinar as experiencias, os recursos e as decisións fundamentais para 

a IC. 

c) Hai que discernir, valorar e desenvolver as múltiples 

potencialidades misioneiras da pastoral ordinaria, a través da que 

podemos achegarnos a persoas con fe débil e mesmo a persoas con fe 

morta. Isto esíxenos creatividade para conectar con xentes moi diversas na 

súa vivencia da fe e a adhesión á Igrexa e para suscitar nelas inquietudes e 

preguntas sobre o sentido da vida. Tamén habemos de acentuar a nosa 

acollida, facendo que o cordial se sobrepoña ao burocrático, e ter suficiente 

ousadía misioneira. O coidado da dignidade do noso labor pastoral 

tampouco pode ser razón abondo para deixar de dar a benvida a ninguén. 

"A lexítima preocupación -din os prelados vascos no documento antes 

citado- por celebrar ben os sacramentos non debe ser obstáculo para 

atender de xeito evanxélico e evanxelizador aos que se achegan á 

comunidade só con ocasión do bautizo ou a primeira comuñón dos seus 

fillos" (n. 79). En definitiva, o testemuño de Xesús de Nazaret foi claro: 

nunca se ha de quebrar a cana cascada (cfr. Is 42, 3), ao contrario, con 

paciencia paternal, hase de deixar medrar xuntos o trigo e o xoio, evitando 

arrancar antes de tempo as "malas herbas" (Mt 13, 24-30). 

 

d) Abrir a parroquia a un horizonte máis amplo. A nosa fe non pode 

subtraerse ao diálogo coas persoas e os ambientes que están condicionados 

por unha mentalidade unha cultura estraños e mesmo inimigos do Evanxeo. 

Por outra parte, a parroquia non pode estar pechada á realidade da Unidade 

pastoral, nin ao arciprestado, nin á diocese. Tampouco pode permanecer 

allea á pastoral sectorial e aos movementos e asociacións. Neles encontrará 

os mellores aliados para chegar aos distintos ambientes e ás persoas 

afastadas da fe e da comunidade eclesial. 



e) Incentivar o compromiso dos laicos no medio do mundo. É utópico 

esperar de todos os bautizados un seguimento “comprometido”. Hoxe 

téndese a utilizar como único criterio da calidade de vida cristiá o 

compromiso parroquial. Os crentes  non deben esgotar as súas enerxías 

vitais nunha vertixinosa militancia intraparroquial, senón que deben ir ao 

mundo para ser testemuñas da esperanza que hai neles. Nese sentido, faise 

necesario tamén desclericalizar aos laicos. 

 

f) Este novo estilo misioneiro, reclámanos repensar o ministerio 

presbiteral. O sacerdote non o pode nin debe facer todo. Cada vez faise 

máis necesario que se centre naquilo que só el pode facer. Debe coidar da 

conservación do patrimonio da fe da Igrexa e da súa tradución a linguaxes 

comprensibles para o home e a muller de hoxe; debe celebrar os 

sacramentos, particularmente a Eucaristía e a Penitencia; e, en fin, ha de 

ser servidor da comuñón, promovendo e compaxinando vocacións, carismas 

e ministerios nunha corresponsabilidade que tenda a expresarse na 

sinodalidade. 

g) A parroquia ha de favorecer a corresponsabilidade no seu seo. "Os 

segrares -di o Concilio Vaticano II- teñen a súa parte activa na vida e na 

acción da Igrexa, como partícipes do oficio de Cristo sacerdote, profeta e 

rei. A súa acción dentro das comunidades da Igrexa é tan necesaria, que 

sen ela o propio apostolado dos pastores non pode conseguir a maioría das 

veces plenamente o seu efecto" (AA 10). A mesma misión compartímola os 

laicos, os sacerdotes, e tamén os relixiosos. Os nosos servizos á Igrexa son 

diferentes, pero a misión é común. Isto reclama unha responsabilidade 

diferente, pero compartida (AA 2). 

h) Comprometida socialmente. Por estar preto da xente, a parroquia 

está preto dos problemas económicos, culturais e sociais. Fronte ao impacto 

laicista de recluír a fe na intimidade das persoas, afirmamos co Papa 

Francisco que unha auténtica fe implica o desexo de cambiar o mundo e que 

"cada cristián e cada comunidade están chamados a ser instrumentos de 

Deus para a liberación e promoción dos pobres" (EG 187). 



 

V. AS UNIDADES PASTORAIS 

 

 

Afirmamos máis arriba o carácter insubstituíble das parroquias, pero tamén 

dixemos que son insuficientes. Esa insuficiencia advírtese, sobre todo, 

cando se mostran incapaces de asegurar algún dos elementos fundamentais 

que a constitúen. Isto sucede de feito nun bo número de parroquias do noso 

mundo rural e mesmo pende como ameaza sobre algunhas do centro das 

nosas cidades. 

 

 

1. Identidade e razón de ser das Unidades pastorais (Upas) 

 

Para responder a deficiencias como o excesivo parroquialismo e a falta de 

comuñón eclesial, o forte protagonismo clerical na acción pastoral, e a 

diminución e envellecemento da poboación rural e dos sacerdotes, naceu a 

Upa. A Upa, realidade intermedia entre o arciprestado e a parroquia é unha 

comunidade de fieis, antes que unha realidade territorial, unha agrupación 

de parroquias que conservan os seus dereitos e deberes, encomendada a un 

párroco ou a un grupo sacerdotal, que se unen con vistas á axuda mutua e 

á acción común. Os seus fins son: facilitar a misión evanxelizadora da 

Comunidade, o que se fai inviable en comunidades pequenas, empobrecidas 

e incapaces de desenvolver unha pastoral sectorial e especializada; 

desenvolver a eclesioloxía de comuñón do Concilio Vaticano II superando o 

parroquialismo e favorecendo o desenvolvemento da vida relixiosa e os 

ministerios laicais e a súa colaboración na evanxelización; e, en fin, facer 

máis patente, en cada lugar, á Igrexa de Cristo, a través do testemuño de 

vida en fraternidades sacerdotais e o traballo en común en equipos 

apostólicos. 

 

2. Razón de ser das Upas 

 

2.1. Para facilitar a misión evanxelizadora da Igrexa. A Igrexa existe 

para evanxelizar, non obstante, a imposibilidade de poñer en exercicio os 

distintos ministerios pastorais, a incapacidade de moitas parroquias para 

constituír unha auténtica comunidade por escaseza de fieis, fai imposible 

esa misión evanxelizadora. Para contar cunha comunidade suficiente e cos 

ministerios de lectores, acólitos, cantores, etc., así como co ministerio 

insubstituíble dun sacerdote, necesítase, en moitos casos, dilatar os límites 

da propia parroquia. 

2.2. Para afondar na comuñón eclesial superando o parroquialismo e 

o clericalismo. O Papa san Xoán Paulo II propuxo á Igrexa ao comezo do 



terceiro milenio "facer da Igrexa a casa e a escola da comuñón" (NMI 43). 

Haberá que superar, en primeiro lugar, o parroquialismo. Como recoñece o 

Directorio para o ministerio pastoral dos Bispos, as Upas poden axudar a 

"promover formas de colaboración orgánica entre parroquias limítrofes" (n. 

215). Brindarannos tamén a oportunidade de desenvolver a vida relixiosa e 

os ministerios laicais e a súa colaboración na evanxelización. A comuñón 

non pode ser meramente espiritual, necesítase poñer en exercicio a 

corresponsabilidade a través de estruturas participativas. Tamén o indica 

Xoán Paulo II: "os espazos de comuñón han de ser cultivados e ampliado 

día a día, a todos os niveis, na armazón da vida da Igrexa... para iso 

débense valorar cada vez máis os organismos de participación previstos 

polo Dereito canónico, como os consellos Presbiterais e Pastorais" (NMI 45). 

2. 3. Para facer máis patente en cada lugar a Igrexa de Cristo a 

través das fraternidades sacerdotais e os equipos apostólicos. Xa o 

Concilio Vaticano II pedía que se fomentase entre os sacerdotes algún xeito 

de vida en común ou de convivencia, que pode revestir moitas formas, 

segundo as necesidades persoais ou pastorais, "a saber, a convivencia, 

onde fose posible, ou a mesa común ou, polo menos, as reunións frecuentes 

e periódicas" (PO 8). "Hoxe -asegura na mesma liña Xoán Paulo II- non se 

pode deixar de recomendar vivamente (as formas de vida común entre os 

sacerdotes) sobre todo entre aqueles que viven ou están comprometidos 

pastoralmente no mesmo lugar. Ademais de favorecer a vida e a acción 

apostólica, esta vida común do clero ofrece a todos, presbíteros e diáconos, 

un exemplo luminoso de caridade e de unidade" (PDV 81; CD 

30; PO 8; CIC 550,2). 

As Upas ofrecen tamén unha boa oportunidade para a constitución de 

equipos apostólicos formados por sacerdotes, relixiosos e fieis laicos 

(cfr. PO 9). 

 

3. As Upas na diocese de Santiago 

 

O conxunto dos datos estatísticos referidos á Arquidiocese de Santiago de 

Compostela revela a situación actual da parroquia rural. Observamos unha 

rede parroquial moi densa, diseminada e encravada, na súa maior parte, no 

medio rural. O número elevado de parroquias, moitas delas cun número de 

habitantes moi reducido, así como a dispersión destas constitúe un 

verdadeiro problema á hora de ofrecer un digno servizo pastoral. 

Nas últimas décadas estamos a asistir a unha profunda crise desta 

institución, tanto na súa dimensión eclesiástica como social; que sen dúbida 

se verá agravada ante a inexorable redución de sacerdotes en activo, unido 

á elevada idade media destes. 

Esta situación urxe como medida indispensable establecer unha nova planta 

parroquial e/ou de Upas. Trátase de elaborar unha distribución parroquial 



nova atendendo ás posibilidades reais de atención pastoral a estas, neste 

sentido, resultará prioritario considerar o número e idade dos sacerdotes e 

a súa axeitada distribución. 

A nova organización parroquial podería realizarse mediante a fusión efectiva 

de parroquias ou mediante Upas ou conxunto de parroquias limítrofes, que 

conservarían a súa personalidade xurídica. Situación esta que podería 

recomendarse no inicio do proceso, posto que permitiría unha máis doada 

readaptación ata procurar un encaixe estable da nova estrutura organizativa 

de base territorial. 

O obxectivo do proceso de nova planta é, en primeiro lugar, de carácter 

pastoral - funcional. No futuro, e tendo en conta os resultados obtidos de 

cada experiencia pastoral, poderíase formular a opción da supresión de 

parroquias, solución que se ve, por agora, problemática. 

 

3.1. Sede central 

 

Elección da sede central. As Upas compostas por pequenas comunidades 

parroquiais terá unha sede central que será elixida segundo as 

circunstancias de orde pastoral, material e espiritual, e tendo en conta os 

seguintes criterios: 

 

a) Que a parroquia teña capacidade para realizar unha pastoral sectorial 

contando con equipos de traballo: liturxia, catequese, cáritas... 

 

b) Que sexa capaz de animar e liderar a acción pastoral da Upa, contando 

coa posibilidade de dispoñer dos servizos, polo menos dun presbítero. 

c) A configuración xeográfica: orografía, proximidade, comunicacións, etc. 

 

d) A referencia dos servizos civís: administración, centros sanitarios, 

centros escolares, bisbarras, etc. 

 

e) Parroquias que dispoñan dunha vivenda digna e capaz na que poidan 

convivir e reunirse varios sacerdotes, con locais ou instalacións axeitadas 

para as actividades pastorais. 

 

Servizos da sede central 

 

a) Nesta sede central han de concentrarse, debidamente identificados, 

ordenados e clasificados, os libros parroquiais das comunidades agrupadas, 

pero sempre e en cada caso, cada parroquia conservará os seus propios 

libros de bautizados, de matrimonios e de defuntos (can. 531 §1), en que 

se inscribirán dilixentemente os respectivos bautismos, matrimonios e 

defuncións, seguindo as prescricións do dereito (cc. 877 §1, 1121 e 1182), 

así como os libros de contas de cada parroquia, onde se detallarán os 



ingresos e saídas de cada unha das parroquias que forman a Upa. 

 

b) Nesta sede central debe estar a residencia do sacerdote ou sacerdotes 

que traballan xuntos na mesma unidade e o despacho parroquial unificado, 

a pesar de que cada parroquia siga mantendo a titularidade dos seus 

propios libros sacramentais. 

c) A sede central de cada Upa debe ter un arquivo no que se gardarán 

debidamente todos os documentos ou expedientes relativos a celebración 

de sacramentos, licencias de sepulturas, contratos, inventarios, etc. 

 

3.2. Atención ministerial 

 

a) Cada unha das Upas terá como responsable (párroco) a un ou máis 

sacerdotes (" in solidum" ou párroco e vicario/s parroquiais), dependendo 

do número de habitantes e comunidades parroquiais que integren a 

unidade, así como da idade ou situación persoal dalgún dos sacerdotes con 

coidado pastoral na unidade. 

 

b) Os nomeamentos de sacerdotes faranse tendo en conta as esixencias da 

nova configuración e mapa pastoral. 

  

3.3. Servizos pastorais 

 

a) Os servizos pastorais deben ser organizados cunha visión de conxunto, 

programaranse e realizarán tendo en conta as necesidades reais dos fieis e 

as posibilidades dos axentes pastorais. 

 

b) Cada Upa ha de contar cun único Consello Pastoral (can.536), composto, 

a ser posible, por representantes de cada comunidade parroquial e 

comunidades integradas nela. 

 

c) Cada unidade terá un só Consello de Asuntos Económicos (can.537) que 

administrará as contas individualizadas de todas as parroquias. Aínda que 

cada parroquia conserve a súa autonomía económica, hase de ter en conta 

o principio cristián da comunicación de bens, respectando os dereitos 

adquiridos de cada parroquia e a vontade dos doadores. Ademais, 

establecerase un fondo común que sirva para sufragar os gastos propios da 

Upa. Considerarase tamén a posibilidade de investir en dotacións da sede 

da Upa facendo constar o tanto por cento que corresponde a parroquia 

investidora. 

 

 



3.4. Celebración da fe e catequese sacramental 

 

a) A eucaristía dominical e das festas de precepto diocesanas (can.534) 

celebraranse na sede central de cada unidade e a unha hora fixa. Nas 

demais igrexas celebraranse outras misas dominicais ou de precepto de 

xeito habitual, alternativo ou rotativo, segundo o requiran as circunstancias. 

 

b) Nas igrexas onde non hai misa dominical e tendo en conta a dificultade 

dalgunhas persoas para trasladarse a outra igrexa onde hai celebración 

eucarística, se recomenda programar Celebracións Dominicais en ausencia 

de Presbítero segundo o correspondente Directorio da Conferencia Episcopal 

Española. Para iso haberá que preparar algúns laicos e proporcionarlles os 

materiais necesarios para que poidan facer dignamente a celebración da 

palabra e distribuír a comuñón eucarística. 

 

c) É de desexar que a Vixilia Pascual e outras solemnidades de especial 

relevancia, así como o sacramento da confirmación, as celebren unidas 

todas as parroquias da Upa. 

 

d) En todas as parroquias se asegurará a celebración das festas patronais e 

locais o día sinalado, así como os exequias dos fieis e o primeiro 

aniversario. 

 

e) Nos días laborables, os sacerdotes celebrarán tamén a eucaristía 

previamente programada nas distintas comunidades de xeito rotatorio e coa 

frecuencia conveniente. 

 

f) Dedicarán o tempo oportuno para desempeñar nos días laborables outras 

actividades pastorais como a visita aos enfermos, a atención sacramental ás 

persoas que o requiran ou o exercicio dalgunhas prácticas de piedade. 

 

g) A catequese será organizada nos seus distintos niveis con criterios de 

unidade e integración. Cada Upa debe fixar o lugar ou lugares, datas e 

horas da catequese dos sacramentos da iniciación cristiá e as sesións ou 

cursos de preparación ao matrimonio e da formación cristiá de adultos. 

 

3.5. Corresponsabilidade dos fieis 

 

a) Algunhas persoas, caracterizadas pola súa conduta cristiá exemplar e 

debidamente preparadas, poderán ser designadas polo párroco como 

responsables da comunidade, encargándolles servizos pastorais como o da 

catequese (can.776), as celebracións da Palabra (cc.230 §3, 759), ministros 

extraordinarios da Comuñón (cc.230 §3, 910 §2). Estas persoas están 

chamadas a ser os primeiros colaboradores e os máis asiduos axentes 



pastorais, xunto co/os sacerdotes, nas súas propias comunidades e no 

conxunto das unidades parroquiais. 

 

b) O párroco debe procurar que en cada igrexa haxa algunha persoa ou 

familia que se responsabilice do digno mantemento e conservación do 

templo e doutras dependencias parroquiais. 

 

c) Cáritas e enfermos. A colaboración dos laicos, baixo a guía dos pastores, 

debe chegar tamén ao campo da acción caritativo-social. Neste sentido, 

será conveniente establecer en cada Upa unha cáritas e un equipo de 

pastoral da saúde. 

 

d) Presenza na vida pública. O cristián laico está chamado a ser sal e luz e a 

organizar as cousas terreas segundo o plan de Deus. Farao a través dun 

compromiso individual e, ao mesmo tempo, a través de institucións como a 

familia, os partidos políticos, os sindicatos, a escola, a universidade, o 

mundo da economía e a empresa, os Medios de Comunicación Social, etc. 

 

3.6. Novo mapa das Upas 

 

O establecemento do novo mapa das Upas será importante, pero máis 

importante aínda será a renovación pastoral da que vimos falando. De 

pouco serviría o novo mapa se non impulsásemos unha pastoral de 

comuñón e corresponsabilidade, unha pastoral de misión, unha pastoral de 

formación, unha pastoral de solidariedade, unha pastoral organizada, e 

unha pastoral de fraternidade sacerdotal e apostólica. 

 

Criterios para deseñar o novo mapa: 

 

a) Indicaranse as sedes centrais e as parroquias que as formarán. Para o 

establecemento das sedes, teranse en conta os criterios indicados con 

anterioridade. 

 

b) Cada Upa ha de contar co servizo polo menos dun sacerdote. Para 

proceder ao cálculo das que poderiamos atender tendo en conta este 

criterio, habemos de ter presente que o número de sacerdotes vai diminuír 

de forma acelerada nos próximos anos. Propoñemos como referencia o 

número de sacerdotes menores de setenta e cinco anos dos que imos 

dispoñer dentro de nove anos: cento corenta e sete. Suponse que algún 

sacerdote deberá dedicarse en exclusiva aos cabidos ou á curia e, polo 

tanto, non poderá destinarse ao servizo parroquial. Por outra parte, setenta 

e sete parroquias contan na actualidade con máis de cinco mil habitantes, 

co que podemos consideralas, xa dende agora, sedes de Upa. En 



conclusión, poderían crearse, no ámbito rural, entre cincuenta e sesenta 

sedes. 

 

c) Aínda que o establecemento do novo mapa non signifique que se vaia 

proceder de inmediato a axustar os antigos nomeamentos ao indicado, 

dende logo ha de marcar un horizonte cara ao que camiñar a partir do 

momento da súa aprobación pola autoridade competente. 



 

FICHA ÚNICA 

 

Sería desexable que todos os membros do grupo sinodal lesen con calma o 

caderno enteiro. Se isto non é posible, polo menos o moderador debe facer 

un esforzo para explicar ao grupo os puntos fundamentais. 

 

A reflexión común poderá xirar en torno aos seguintes puntos: 

 

-Algunhas parroquias parece que apenas teñen máis función que a de 

manter o culto. Que outras dimensións pódense aportar para que a pastoral 

da Igrexa sexa verdadeiramente evanxelizadora? 

-Cales son os elementos que nunca deberían faltar na pastoral? Poden 

alcanzarse desde unha perspectiva exclusivamente parroquial? 

-A reestruturación  pastoral está motivada tanto por necesidades de persoal 

e recursos como pola urxencia dunha mellor coordinación nas actividades da 

diocese. Para iso, neste proxecto insístese na organización de unidades 

pastorais, o que implica cambios importantes na forma de levar as 

parroquias. Como afectarán eses cambios ás nosas comunidades na súa 

forma de vivir, transmitir e celebrar a súa fe? 

 

-Que vantaxes e que perigos encontramos a esta proposta de renovación? 

 

-Como se podería organizar concretamente a nosa zona para funcionar de 

forma máis eficaz pastoralmente? 

 

-Habería modelos realistas alternativos ao que aquí se propón? 

 


