
LA VOCACIÓ I LA MISSIÓ DE LA FAMÍLIA EN L’ESGLÉSIA I EN EL MÓN 

CONTEMPORANI

“lineamenta” per a la XIV assemblea general ordinària

del sínode dels bisbes

Preguntes per a la recepció

i l’aprofundiment de la

Relatio Synodi

Pregunta prèvia referida a totes les seccions de la Relatio Synodi

La descripció de la realitat de la família present en la Relatio Synodi correspon al

que es troba en l'Església i en la societat actual? Quins aspectes que hi manquen es

poden integrar?

I part

L’escolta: 

el context i els desafiaments

sobre la família

Com  s'indica  en  la  introducció  (nn.  1-4),  el  Sínode  extraordinari  ha  volgut

adreçar-se a totes les famílies del món, volent participar de les seves alegries, fatigues i

esperances; a les moltes famílies cristianes fidels a la seva vocació, el Sínode després ha

dirigit  una  especial  mirada  d'agraïment,  animant-les  a  participar  amb  més  força  en

aquesta hora de l’"Església que surt", redescobrint-se com subjecte imprescindible de

l'evangelització, especialment en l’alimentar per a elles mateixes i per a les famílies en

dificultat aquell "desig de la família" que continua sempre viu i que és la base de la

convicció de com és necessari “reiniciar des de la família” per anunciar amb eficàcia el

nucli de l'Evangeli.



El renovat camí marcat pel Sínode extraordinari es col·loca en el context més

ampli de l'Església indicat per l'exhortació Evangelii Gaudium del papa Francesc, és a

dir, a partir de les "perifèries existencials", amb una pastoral marcada per la "cultura del

trobament",  capaç  de  reconèixer  l'obra  lliure  del  Senyor,  també  fora  dels  nostres

esquemes  habituals  i  d’assumir,  sense  obstacles,  aquella  condició  d’"hospital  de

campanya" tan útil en l'anunci de la misericòrdia de Déu. A aquests reptes responen els

números de la primera part de la Relatio Synodi que mostra aspectes que formen el marc

de referència més concreta sobre la situació real de les famílies dintre de la qual cal

continuar la reflexió.

Les  preguntes  que  es  proposen  a  continuació,  amb  referència  expressa  als

aspectes de la primera part de la Relatio Synodi, volen facilitar el degut realisme en la

reflexió dels episcopats, evitant que les seves respostes puguin ser proporcionats d'acord

amb els esquemes i les perspectives pròpies d'una pastoral purament aplicativa de la

doctrina, que no respectaria les conclusions de l'Assemblea extraordinària del Sínode, i

allunyaria  la seva reflexió del camí ja marcat.

El context sociocultural (nn. 5-8)

1. Quines són les iniciatives actuals i quines en programa en relació amb els

desafiaments que plantegen a la família les contradiccions culturals  (cf. nn. 6-7): les

orientades  al  desvetllament  de  la  presència  de  Déu  en  la  vida  de  les  famílies;  les

adreçades a educar i a establir relacions interpersonals sòlides; les destinades a afavorir

polítiques socials i econòmiques útils a la família; les adreçades a alleujar les dificultats

vinculats a l'atenció dels infants, ancians i familiars malalts; les destinades a afrontar el

context cultural més específic en què està implicada l'Església local?

2.  Quines  eines  d'anàlisi  s’estan  fent  servir,  i  quins  són  els  resultats  més

rellevants sobre els aspectes (positius i  no) del canvi antropològic cultural? (cf.  n.5)

Entre els resultats es percep la possibilitat de trobar elements comuns en el pluralisme

cultural?

3. A més de l'anunci i la denúncia, ¿quines són les modalitats escollides per a ser

presents com a Església al costat de les famílies en les situacions extremes? (cf. n. 8).

Quines les estratègies d'educació per prevenir-les? Què és pot fer per donar suport i

enfortir les famílies creients, fidels al vincle?



4.  Com  l'acció  pastoral  de  l'Església  reacciona  a  la  difusió  del  relativisme

cultural en una societat secularitzada i al posterior rebuig per part de molts del model de

família  format  per  l'home  i  la  dona  units  en  el  vincle  matrimonial  i  obert  a  la

procreació?

La rellevància de la vida afectiva (nn. 9-10)

5.  De  quina  manera,  amb  quines  activitats  estan  implicades  les  famílies

cristianes en el testimoniar a les noves generacions el progrés en la maduració afectiva?

(cf.  nn.  9-10).  Com es  podria  ajudar  la  formació  dels  ministres  ordenats  respecte  a

aquests temes? Quines figures d'agents pastorals especialment qualificats se senten com

més urgents?

El desafiament per a la pastoral (n. 11)

6. En quina proporció,  i  per quins mitjans,  la pastoral familiar  ordinària  està

dirigida als allunyats? (cf. n. 11). Quines són les línies operatives predisposades per

despertar  i  potenciar  el  "desig  de  família"  sembrat  pel  Creador  en  el  cor  de  cada

persona, i present especialment en els joves, també dels implicats en les situacions de

famílies que no es corresponen amb la visió cristiana? Quin és l’efectiva confirmació

entre ells de la missió que els és adreçada? Entre els no batejats com n’és de forta la

presència de matrimonis naturals, també en relació amb el desig de família del joves?

II  Part

La mirada en Crist:

l’Evangeli de la família

L’Evangeli  de  la  família,  fidelment  preservat  per  l'Església  en  el  solc  de  la

Revelació  cristiana,  escrita  i  transmesa,  demana ser  anunciat  en  el  món  d'avui  amb

renovada alegria i esperança, girant constantment la mirada a Jesucrist. La vocació i la



missió de la família es configuren plenament l'ordre de la creació, que es converteix en

el de la redempció,  resumit  pel desig del Concili:  "Els mateixos esposos, creats a la

imatge del Déu viu i constituïts en l’autèntica dignitat de persones, estiguin units per un

mateix afecte,  per uns mateixos sentiments, per una mateixa mútua santedat,  a fi que,

seguint el Crist principi de vida, enmig de les alegries i dels sacrificis de llur vocació, a

través de l'amor fidel, esdevinguin testimonis d’aquell misteri d’amor que el Senyor ha

revelat al món amb la seva mort i amb la seva resurrecció" (Gaudium et Spes, 52; cf.

Catecisme de l'Església Catòlica 1533-1535).

En  aquesta  llum,  les  preguntes  que  sorgeixen  de  la  Relatio  Synodi pretenen

suscitar respostes fidels i coratjoses en els pastors i en el poble de Déu per a un renovat

anunci de l'Evangeli de la família.

La mirada en Jesús i la pedagogia divina en la història de la salvació (nn. 12-14)

Acceptant  la  invitació  del  Papa  Francesc,  l'Església  mira  Crist  en  la  seva

permanent veritat  i  inesgotable novetat,  que il·lumina també cada família.  " Crist és

l’«Evangeli etern» (Ap 14,6), i és «el mateix ahir i avui i per sempre» (He 13,8), però la

seva riquesa i la seva bellesa són inesgotables. Ell és sempre jove i font constant de

novetat" (Evangelii Gaudium, 11).

7. La mirada adreçada a Crist obre noves possibilitats. "En efecte, cada vegada

que  tornem a  la  font  de  l’experiència  cristiana  s’obren  nous  camins  i  possibilitats

inimaginables"  (n.  12).  Com és  utilitzat  l'ensenyament  de  la  Sagrada  Escriptura  en

l’acció pastoral vers les famílies? En quina mesura aquest aspecte alimenta una pastoral

familiar coratjosa i fidel?

8. Quins valors del matrimoni i de la família són realitzats en la seva vida els

joves i els cònjuges? I de quina manera? Hi ha valors que es poden posar a llum? (cf. n.

13) Quines les dimensions de pecat a evitar i superar?

9. Quina pedagogia humana ha de ser considerada –en sintonia amb la pedagogia

divina– per entendre millor  el  que es requereix a la pastoral de l'Església davant  la

maduració de la vida de parella, vers el futur matrimoni? (cf. n. 13).

10. Què cal fer per mostrar la grandesa i la bellesa del do de la indissolubilitat,

amb la finalitat de suscitar el desig de viure-la i de construir-la cada vegada més? (cf. n.

14)



11. De quina manera es podria ajudar a comprendre que la relació amb Déu

permet de vèncer les fragilitats que estan inscrites també en les relacions conjugals? (cf.

n. 14). Com testimoniar que la benedicció de Déu acompanya cada veritable matrimoni?

Com manifestar que la gràcia del sagrament sosté els esposos en tot el camí de la seva

vida?

La família en el pla de salvació de Déu (nn. 15-16)

La vocació de les criatures a l’amor entre l'home i la dona rep la seva forma

completa de l'esdeveniment pasqual de Crist, el Senyor, que es lliura sense reserves, i fa

de l’Església el seu Cos místic. El matrimoni cristià, sobre la base de la gràcia de Crist,

d'aquesta  manera  esdevé  el  camí  pel  qual,  els  qui  hi  són  cridats,  caminen  vers  la

perfecció de l'amor, que és la santedat.

12. Com es podria fer entendre que el matrimoni cristià correspon a la disposició

original de Déu i, per tant, és una experiència de plenitud, ben diferent que de límit? (cf.

n. 13)

13. Com concebre la família com a "Església domèstica" (cf.  Lumen Gentium,

11), subjecte i objecte de l'acció evangelitzadora al servei del Regne de Déu?

14. Com promoure la consciència del compromís missioner de la família?

La família en els documents de l'Església (nn. 17-20)

El magisteri de l'Església ha de ser més ben conegut pel poble de Déu en tota la

seva riquesa. L'espiritualitat conjugal s’alimenta de l’ensenyament constant dels pastors,

que tenen cura del ramat, i madura a través de l'escolta incessant de la Paraula de Déu,

dels sagraments de la fe i de la caritat.

15. La família cristiana viu davant la mirada amorosa del Senyor i en la relació

amb  ell  creix  com  una  veritable  comunitat  de  vida  i  d’amor.  Com  desenvolupar

l'espiritualitat de la família, i com ajudar les famílies a serlloc de vida nova en Crist?

(cf. n. 21)

16. Com desenvolupar i promoure iniciatives de catequesi que facin conèixer i

ajudin a viure l'ensenyament de l'Església sobre la família, afavorint la superaració de la

possible distància entre allò que es veu i allò que es professa i promovent formes de

conversió?



La indissolubilitat del matrimoni i de l'alegria de viure junts (nn. 21-22)

"L’autèntic amor conjugal és assumit en l'amor diví i és sostingut i enriquit per la

força redemptora de Crist i per l’acció salvífica de l’Església, a fi que els esposos puguin

ser conduïts eficaçment a Déu i rebre ajut i confort en la sublim missió de pare i de mare.

Per això, els esposos cristians són enfortits i com consagrats per un sagrament especial

amb vista als deures i a la dignitat de llur estat. Complint llavors la missió conjugal i

familiar amb la força d’aquest sagrament, i plens d’aquell esperit de Crist amb què la fe,

l'esperança  i  la  caritat  amaren  tota  llur  vida,  progressen  més  i  més  vers  la  perfecció

personal i la santificació mútua, i per tant, la glorificació de Déu en comú" (Gaudium et

Spes, 48).

17.  Quines  són  les  iniciatives  per  fer  entendre  el  valor  del  matrimoni

indissoluble i fecund com a camí de plena realització personal? (cf. n. 21)

18. Com proposar a la família com un lloc per a molts aspectes únic per realitzar

l'alegria dels éssers humans?

19. El Concili  Vaticà II va expressar el seu agraïment pel matrimoni natural,

renovant una antiga tradició eclesial. En quina mesura les pastorals diocesanes saben

valorar també aquesta saviesa dels pobles, com a fonamental per a la cultura i la societat

comuna? (cf. n. 22)

Veritat i bellesa de la família i misericòrdia envers les famílies ferides i fràgils  (nn. 23-

28)

Després d’haver considerat la bellesa dels matrimonis reeixits i de les famílies

fortes, i d’haver apreciat el generós testimoniatge dels qui han estat fidels al vincle fins i

tot havent estat abandonats pel cònjuge, els pastors reunits en Sínode s'han preguntat –

d'una manera oberta i valenta, no sense preocupació i precaució– quina mirada ha de

dirigir  l'Església  als  catòlics  que estan units  només  amb vincle  civil,  als  qui  encara

conviuen  i  als  qui  després  d'un  matrimoni  vàlid  s’han  divorciat  i  tornat  a  casar

civilment.

Conscients  de  les  limitacions  òbvies  i  de  les  imperfeccions  presents  en  tan

diverses situacions, els pares han assumit positivament la perspectiva indicada pel papa

Francesc,  segons  la  qual  "sense  disminuir  el  valor  de  l'ideal  evangèlic,  convé



acompanyar  amb misericòrdia  i  paciència  les  possibles  etapes  de creixement  de  les

persones que es van construint dia a dia" (Evangelii Gaudium, 44).

20. Com ajudar a comprendre que ningú no està exclòs de la misericòrdia de

Déu i com expressar aquesta veritat en l'acció pastoral de l'Església envers les famílies,

en particular aquelles ferides i fràgils? (cf. n. 28)

21. Com poden els fidels mostrar, envers les persones que encara no han arribat

a  la  plena  comprensió  del  do  de  l'amor  de  Crist,  una  actitud  d'acceptació  i

d’acompanyament  confiat,  sense  mai  renunciar  a  l’anunci  de  les  exigències  de

l'Evangeli? (cf. n. 24)

22. Què es pot fer perquè en les diverses formes d'unió –en què es poden trobar

valors humans–  l'home i la dona adverteixen el respecte, la confiança i l’estímul per

créixer  en  el  bé  per  part  de  l'Església  i  siguin  ajudades  a  arribar  a  la  plenitud  del

matrimoni cristià? (cf. n. 25).

III Part

La comparació: 

perspectives pastorals

L'aprofundiment de la tercera part de la Relatio Synodi és important guiar-se pel

gir pastoral que el Sínode extraordinari ha començat a esbossar, arrelant-se en el Vaticà

II  i  en  el  magisteri  del  papa  Francesc.  A  les  Conferències  episcopals  competeix

continuar aprofundint, involucrant, de la manera més apropiada, tots els membres de

l'Església, concretant-la en el seu context específic. Cal fer tots els possibles perquè no

es  comenci  de  nou  des  de  zero,  sinó  que  s’assumeixi  el  camí  ja  fet  en  el  Sínode

extraordinari com a punt de partida.

Anunciar l'Evangeli de la família avui, en diversos contextos (nn. 29-38)

A la  llum de  la  necessitat  de  la  família  i  al  mateix  temps  dels  múltiples  i

complexos desafiaments, presents en el nostre món, el Sínode ha destacat la importància

d'un compromís renovat per a un anunci, franc i significatiu, l'Evangeli de la família.



23. En la formació dels preveres i dels altres agents de pastoral, com es cultiva la

dimensió familiar? Hi estan involucrades les mateixes famílies?

24. ¿Som conscients que la ràpida evolució de la nostra societat requereix una

atenció constant al llenguatge en la comunicació pastoral? Com testimoniar eficaçment

la prioritat de la gràcia, de manera que la vida familiar sigui projectada i viscuda com a

acolliment de l'Esperit Sant?

25.  ¿En anunciar  l'evangeli  de la  família  com es  poden crear  les  condicions

perquè cada família  sigui com Déu la vol  i  sigui socialment  reconeguda en la  seva

dignitat i missió? Quina "conversió pastoral" i  quins ulteriors aprofundiments es duran

a terme en aquesta direcció?

26. ¿La cooperació al servei de la família amb les institucions socials i polítiques

és vista en tota la seva importància? Com s'aplica de manera efectiva? Quins són els

criteris  en  els  quals  cal  inspirar-se?  Quin  paper  poden  jugar  en  aquest  sentit  les

associacions  familiars?  Com  aquesta  col·laboració  pot  ser  sostinguda  també  per  la

denúncia franca dels processos culturals, econòmics i polítics que atempten contra la

realitat familiar?

27. Com fomentar una relació entre la família–societat i la política en benefici de

la família? Com promoure el  suport  de la comunitat  internacional  i  dels  Estats  a la

família?

Guiar els promesos en el camí de preparació al matrimoni  (nn. 39-40)

El Sínode ha reconegut les mesures adoptades aquests últims anys per afavorir

una  adequada  preparació  dels  joves  per  al  matrimoni.  Ha subratllat,  però,  també  la

necessitat d'un major compromís de tota la comunitat cristiana no sols en la preparació

sinó també en els primers anys de la vida familiar.

28. Com es proposen els itineraris de preparació al matrimoni per tal de ressaltar

la vocació i la missió de la família d'acord amb la fe en Crist? ¿S'implementen com una

oferta d'una autèntica experiència eclesial? Com renovar-los i millorar-los?

29. Com la catequesi d'iniciació cristiana presenta l'obertura a la vocació i missió

de la família? Quins passos són vistos com els més urgents? Com proposar la relació

entre baptisme–eucaristia i matrimoni? Com ressaltar el caràcter de catecumenat i de

mistagògia que els itineraris  de preparació al matrimoni  sovint han d’assumir? Com

involucrar la comunitat en aquesta preparació?



Acompanyar els primers anys de la vida matrimonial (n. 40)

30. ¿Tant en la preparació com en l'acompanyament dels primers anys de vida

matrimonial  es  valora  adequadament  la  important  contribució  de  testimoniatge  i  de

suport que poden donar les famílies, les associacions i els moviments familiars? Quines

experiències positives es poden donar en aquest camp?

31. La pastoral d'acompanyament de les parelles en els primers anys de vida

familiar  –s’ha  observat  en  el  debat  sinodal–  necessita  un  major  desenvolupament.

Quines  són  les  iniciatives  més  significatives  ja  realitzades?  Quins  aspectes  cal

incrementar  a  nivell  parroquial,  a  nivell  diocesà  o  en  l’àmbit  d'associacions  i

moviments?

La cura pastoral dels que viuen en el matrimoni civil o en convivències (nn. 41-43)

En el debat sinodal s’ha recordat la diversitat de situacions, a causa de múltiples

factors culturals i econòmics, pràctiques arrelades en la tradició, dificultats dels joves

per a opcions que comprometen tota la vida.

32.  Quins  criteris  per  a  un  correcte  discerniment  pastoral  de  les  situacions

individuals han de ser considerats a la llum de l'ensenyament de l'Església, per a la qual

els  elements  constitutius  del  matrimoni  són  unitat,  indissolubilitat  i  obertura  a  la

procreació?

33.  ¿La  comunitat  cristiana  és  capaç  d'estar  pastoralment  involucrada  en

aquestes situacions? Com ajuda a discernir aquests elements positius i negatius de la

vida de persones unides en matrimoni civil per tal d'orientar-los i recolzar-los en el camí

de creixement i de conversió vers el sagrament del matrimoni? Com ajudar els qui viuen

en les convivències a decidir-se per al matrimoni?

34. En particular, quines respostes cal donar a les problemàtiques plantejades per

l'existència continuada de les formes tradicionals de matrimoni en etapes o combinat

entre famílies?

Curar les famílies ferides (separats, divorciats no tornats a casar, divorciats tornats a

casar, famílies monoparentals) (nn. 44-54)



En el debat sinodal ha estat posat en relleu la necessitat d'una pastoral dirigida

per l’art de l'acompanyament, donant "al nostre caminar el ritme guaridor de proximitat,

amb una mirada respectuosa i plena de compassió però que al mateix temps curi, alliberi

i encoratgi a madurar en la vida cristiana" (Evangelii Gaudium, 169).

35. La comunitat cristiana està preparada per tenir cura de les famílies ferides a

fi de donar-los l’experiència de la misericòrdia del Pare? Com comprometre’s a eliminar

factors socials i econòmics que sovint les determinen? Quins passos s’han fet i quins

s’han de fer per al creixement d'aquesta acció i de  la consciència missionera que la

sosté?

36. Com promoure la identificació de les orientacions pastorals compartides a

nivell  d'Església  particular?  Com  desenvolupar  sobre  el  diàleg  entre  les  diverses

Esglésies particulars "cum Petro i sub Petro"?

37. Com fer més assequibles i àgils, possiblement gratuïts, els processos per al

reconeixement dels casos de nul·litat? (n. 48).

38. La pastoral sacramental en relació als divorciats  tornats a casar requereix

més estudi, valorant també la praxi ortodoxa i tenint en compte "la distinció entre la

situació  objectiva  de  pecat  i  les  circumstàncies  atenuants"  (n.  52).  Quines  són  les

perspectives en què moure’s? Quins són els passos possibles? Quins suggeriments per

posar remei a les formes d'impediments indegudes o innecessàries?

39. ¿La normativa actual permet donar respostes vàlides als reptes plantejats pels

matrimonis mixtos i pels interconfessionals? Cal tenir en compte altres elements?

L’atenció pastoral envers les persones amb orientació homosexual (nn. 55-56)

La cura pastoral de les persones amb tendència homosexual avui planteja nous

reptes, També a causa de la manera en què es proposen socialment els seus drets.

40. Com la comunitat cristiana dirigeix la seva atenció pastoral a les famílies que

tenen  en  el  seu  interior  persones  amb  tendència  homosexual?  Evitant  qualsevol

discriminació injusta, com tenir cura de les persones en aquest tipus de situacions a la

llum de l'Evangeli? Com proposar-los les exigències de la voluntat de Déu sobre la seva

situació?

La transmissió de la vida i el desafiament de la disminució de la natalitat (nn. 57-59)



La transmissió de la vida és un element fonamental de la vocació-missió de la

família: "En el deure de transmetre la vida humana i d'educar-la, que ha de ser considerat

com la missió pròpia, els esposos se saben cooperadors de l’amor creador i com els seus

intèrprets" (Gaudium et spes, 50).

41. Quins són els passos més importants que s'han fet per anunciar i promoure

eficaçment l'obertura a la vida i la bellesa i la dignitat de ser mare o pare, a la llum de

l'exemple  de la  Humanae Vitae del  beat  Pau VI? Com promoure  el  diàleg  amb les

ciències i les tecnologies biomèdiques d'una manera que es respecti l'ecologia humana

de la generació?

42. Una maternitat/paternitat  generosa necessita estructures i instruments. ¿La

comunitat cristiana viu una efectiva solidaritat i subsidiarietat? Com? ¿És coratjosa en la

proposta  de solucions viables també a nivell  sociopolític?  Com fomentar  l'adopció i

l'acolliment familiar com un signe de la més alta generositat fecunda? Com promoure la

cura i respecte dels infants?

43. El cristià viu la maternitat/paternitat com una resposta a una vocació. En la

catequesi  és  prou  subratllada  aquesta  vocació?  Quins  programes  de  formació  es

proposen per tal que guiï efectivament les consciències dels cònjuges? Som conscients

de les greus conseqüències dels canvis demogràfics?

44. Com l'Església combat la plaga de l'avortament mitjançant la promoció d'una

eficaç cultura de la vida?

El desafiament de l'educació i el rol de la família en l'evangelització (nn. 60-61)

45.  Dur  a  terme  la  seva  missió  educativa  no  sempre  és  fàcil  per  als  pares:

¿troben  la  solidaritat  i  el  suport  en  la  comunitat  cristiana?  Quina  formació  se

suggereixen? Quines mesures cal prendre, perquè el paper educatiu dels pares també

sigui reconegut en el context sociopolític?

46. Com promoure en els pares i en la família cristiana la consciència del deure

de transmetre la fe com a dimensió intrínseca de la mateixa identitat cristiana.


