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Guieiro
Hai números de Encrucillada máis teóricos que buscan unha
clarificación conceptual daqueles temas teolóxicos ou morais cuxo
fundamento se xoga en cuestións de principios. E hai, tamén,
números dun carácter máis práctico e vivencial nos que se opta por
poñer en contacto aos lectores e lectoras con iniciativas eclesiais
que camiñan polo sendeiro da reforma.
Este número 219 da nosa revista reproduce o último modelo. O
cal non significa que renuncie á reflexión e á fondura das análises
e presentacións. Boa proba disto son os dous estudos principais
que enmarcan as achegas más concretas.
O primeiro, o de Antonio Ávila, reflexiona con sinxeleza e claridade sobre os elementos centrais da reforma pastoral que propón o
Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Ofrece eses elementos non
só como letra dun texto maxisterial, senón sobre todo como o espírito decisivo co que enfrontar os desafíos do presente para mellor
encarar o futuro das nosas comunidades eclesiais tan feridas de
rutinas clericais, de devocións restauradas e de inconscientes inercias cara a ningures.
O segundo, o estudo de Manolo Regal, fíxase nos impedimentos
e resistencias que dificultan e lastran a realización inmediata da
reforma. Cun ton sapiencial, que denota vivencia fonda dos procesos sinalados, o autor destaca atrancos coma a tentación da escapada, o peso da senectude, o paso lento nestes procesos de longo
alcance, e outros. É de destacar a súa capacidade para descubrir,
tamén, na análise dos atrancos, positivas posibilidades de superalos.
As achegas ilustran con detalle e realismo os esforzos de diferentes igrexas locais por aliñárense coa reforma de Igrexa en saída do
Papa, de maneira audaz e creativa, recoñecendo a importancia dos
carismas laicais e dándolle oportunidade real de desenvolvemento.
José Agustín Maiz Alcorta achéganos ao modelo eclesial vivido
na diocese de Bilbao nestes últimos anos. Cómpre fixarse en todo
canto di acerca da figura do «Referente Parroquial».
Gonzalo Domínguez Barciela nárranos a experiencia pastoral da
Unidade Pastoral, «Os Cotos», da diocese de Tui-Vigo. Por medio
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de trazos definitorios debúxanos o perfil desta activa comunidade
de comunidades.
A compañeira do Consello de Redacción de Encrucillada, Carme
Solloso, ilústranos sobre a experiencia de crecemento e liderado
das mulleres na parroquia de Mandiá, onde serve como párroco
ese incombustible todoterreo que é Xaquín Campo Freire. Os lectores e lectoras verán nesta achega os froitos dunha pastoral que,
durante décadas, buscou a autonomía dos leigos e, sobre todo, o
traballo activo e recoñecido das mulleres.
Noutra orde de cousas, publicamos tamén unha crónica de Lois
Ferradás sobre a última Romaxe. Romaxe especial porque se celebrou a distancia e a través de medios telemáticos. Así coma unha
interesantísima sondaxe –feita por Manolo Regal– sobre as Cáritas de Galicia na que os datos reflicten a importancia capital da
acción caritativa da Igrexa, sobre todo, nestes tempos de pandemia
e crise. Non de palabra, senón de obra.
Obra e palabra que tamén se xuntan na entrega pastoral do
misioneiro ourensán Juan González Núñez que, da man de Ramón
Cao, vemos como dedicou pensamentos, soños e suores ao pobo
de Etiopía. Hai vidas, como a deste misioneiro galego, que son
tan descoñecidas fóra do seu máis inmediato círculo que cómpre
facelas públicas, polo menos, como referentes e, tamén, como invitacións a descubrir mundos, culturas e latitudes que nos fan mirar
a nós mesmos de xeito ben diferente.
Vidas entregadas, como a de Rosina Hermida Vidal, tal e como
a lembra e celebra Elvira Santos Pena no seu In Memóriam. Ou
como a de Xesús Acuña, histórico membro do noso Consello de
Redacción, finado hai pouco. Neste segundo caso publicamos un
texto autobiográfico do propio Xesús e un recordo agarimoso de
Rubén Aramburu sobre o párroco de Praceres.
A Rolda de Igrexa de Manolo Regal e dúas recensións –de
Marisa Vidal e Ramón Díaz Raña– completan este número de
outono que xa nos orienta cara final de ano.
Pedro Castelao
4
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Estudo

Proposta pastoral en
Evangelii Gaudium
Antonio Ávila Blanco1

Evangelii Gaudium, programa para o presente pontificado.

1

Como é coñecido por todos, a exhortación apostólica Evangelii
Gaudium é, entre outras cousas, o programa para o presente pontificado (EG 1). Un programa que se sitúa no contexto dunha nova
etapa evanxelizadora, para a que o papa Francisco, do mesmo xeito
ca o Documento de Aparecida, considera necesaria unha conversión pastoral. Tema ao que a exhortación dedica a segunda parte
do capítulo primeiro (EG 25-33).
Aínda que dita «conversión pastoral» non é propiamente o tema
da presente reflexión, senón as consecuencias que dela se derivan
para a forma de articularse e vivir as comunidades, e de exercer os
ministerios, debemos subliñar que é o marco xeral no que se comprende e sitúa a proposta do papa Francisco; por iso considero que
non está de máis, aínda que contemos con numerosas publicacións
sobre o tema2, dedicar unhas liñas á devandita conversión, co fin
de clarificar o seu obxectivo e o seu contido.
1 Antonio Ávila Blanco é licenciado en Psicoloxía pola Universidade Complutense de
Madrid e doutor en Teoloxía catequética pola Universidade Pontificia de Salamanca (UPSA).
Foi profesor no Instituto Superior de Pastoral (Madrid) e colaborador da Facultade de Teoloxía San Dámaso. Actualmente está retirado.
2 Probablemente das múltiples publicacións, a que considero máis interesante é a de
Vítor Manuel Fernández, Conversión pastoral y nuevas estructuras. ¿Lo tomamos en serio?,
Agape libros, Bos Aires 2010, dada a proximidade do autor ao Papa Francisco desde os seus
anos na Arxentina.
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En Evangelii Gaudium o papa Francisco, co termo «conversión
pastoral», non quere referirse á conversión de cada unha das persoas, crentes ou non, ao Evanxeo (aínda que todos, sen dúbida,
necesitamos permanentemente estar en estado de conversión). Con
este termo distánciase do concepto clásico de «conversión persoal», que tamén aparece na exhortación, para referirse con el á
totalidade da Igrexa. É a Igrexa, mais non como un ente abstracto
nin como a simple suma dos seus membros senón como un corpo
social, o pobo de Deus, a que é convidada á conversión. Unha
conversión que o papa adxectiva como «pastoral» (EG 25, 27 e
32), co fin de que o Evanxeo proclamado por ela, poida ser crible
para o mundo, porque os seus membros e comunidades víveno e
manifestan no seu ser e no seu facer, e porque é transparentado
polas súas estruturas. Unha conversión, por tanto, que supón unha
renovación eclesial nas súas estruturas, nas súas institucións, nas
súas comunidades, nas formas de vivir o exercicio dos diferentes
ministerios, etc. etc. Unha conversión que comeza desde a sede de
Pedro, a súa cabeza (EG 32), e que debe estenderse como unha
mancha de aceite por todo o corpo eclesial3.

1.- A proposta da conversión pastoral
Que entende o papa Francisco e que debemos entender nós por
conversión pastoral? Cales foron os pasos dados a este respecto?
Como foron acollidos estes no noso contexto eclesial? Que resistencias nos vemos obrigados a vencer? Que propostas a desenvolver? Estas e outras moitas preguntas, que se desprenden do punto
de partida anterior, son as que agora debemos abordar.
O papa Francisco, como el mesmo sinala desde o principio da
exhortación, quere dirixirse «aos fieis cristiáns para convidalos a
unha nova etapa evanxelizadora marcada por esa alegría, e indicar
camiños para a marcha da Igrexa nos próximos anos» (EG 1). Con3 Sobre isto xa me referín amplamente en A. Ávila, «Desafíos para a reforma da Igrexa»,
en VV.AA. Evangelii Gaudium y los desafíos pastorales de la Iglesia, PPC, Madrid 2014, pp.
59-110.
6
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sidera, pois, que nos atopamos nunha nova etapa evanxelizadora
marcada pola alegría. Algo que nos trae ecos da convocatoria do
Vaticano II por parte do papa Xoán e do seu discurso inaugural4,
no que aquel apelaba tamén á alegría e auguraba novos camiños para a Igrexa (EG 84). Un Concilio que non era convocado
para condenar ningunha doutrina errónea, senón cun marcado
carácter pastoral. Un Concilio de «aggiornamento», de reforma.
Proxectos que parece recoller a exhortación do papa Francisco.
Non en balde se considera que nos atopamos inmersos na terceira
lectura e recepción daquel Concilio5. Unha lectura que conecta
coas intencións do papa Xoán, porque tampouco o papa Francisco
inclúe no seu proxecto a condena de erros doutrinais, aínda que si
a denuncia desapiadada de perversións no exercicio pastoral. A súa
invitación á conversión non fai referencia ao ámbito das crenzas,
senón ao das actitudes, e en concreto ás actitudes que posibilitan
ou imposibilitan a acción pastoral. E unha proposta neste caso xa
non de «aggiornamento», senón de reforma en toda regra (EG 17.
26-33). «Unha reforma da Igrexa e da súa predicación que permita realmente chegar a todos» (EG 43). E neste sentido, cando
xa levamos un percorrido suficiente do pontificado, non se pode
acusar ao papa Francisco de quedar unicamente en palabras. Ademais dos seus xestos e das súas palabras recollidas en numerosos
discursos, alocucións e homilías que orientan a reflexión pastoral
e convídannos permanentemente, son sobre todo as súas decisións
as que nos fixeron conscientes de que a conversión pastoral é máis
ca unha bela palabra baleira de contido. A reforma do Sínodo de
bispos e a súa forma de traballo, as reformas estruturais postas en
marcha respecto á sinodalidade da Igrexa6, a reforma da Curia,
etc. falan por si soas, e de aí as resistencias que provoca nalgúns
sectores de nosa Igrexa.
4 Xoán XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, Discurso inaugural do Concilio Vaticano II, 11
de outubro 1962, en: http://www.vatican.va/content/john-xxiii/é/speeches/1962/documents/
hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
5 Papa Francisco, Carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, 29 de xuño de 2019.
6 Comisión Teolóxica Internacional, La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia,
San Pablo, Madrid 2018.
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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2.- Claves para interpretar o momento presente
Tras todo isto tampouco hai simples intuicións, por moi evanxélicas que estas puidesen ser, nin improvisacións nos cambios, senón
todo un proxecto, encarnado en primeiro lugar pola mesma persoa
do papa, o seu estilo e os seus xestos7, e a súa forma de desenvolver
o ministerio petrino, tal e como a exhortación anunciaba (EG 32).
Un proxecto que, sen dúbida, posúe unha serie de claves que nos
permiten comprender cara a onde este quere dirixir á Igrexa. Unha
serie de claves, que non só se conectan entre si, senón que nunha
especie de circularidade retroaliméntanse unhas a outras, facendo
que un proxecto tan ambicioso teña unha unidade e unha harmonía. Cales son estas? Sen pretender esgotalas todas, quero determe,
aínda que sexa con trazo groso, nas que considero máis importantes.
Para iso partirei dunha clave que, aínda que xa debería estar
superada desde hai longo tempo, por desgraza permanece aínda
demasiado presente entre nós. Refírome á acentuación das diferenzas e da desigualdade entre os membros que formamos a Igrexa, o
pobo de Deus, por encima do que nos identifica a todos, ás diferenzas entre os membros do pobo de Deus que ao longo da historia
se foron creando e consolidando, e ate xustificando como dereito divino, que formuladas por medio de disxuntivas (xerarquía/
fieis, clérigos/laicos, Igrexa docente/discente, etc.). Unha forma de
comprender a Igrexa na que uns, os menos, acaparaban non só
a dirección senón a acción evanxelizadora, o apostolado ao que
todos fomos chamados (EG 111ss.). Algo que xa quixo deixar resolto
Lumen Gentium, pero que seguimos arrastrando como unha maldición, fonte de patoloxías eclesiais como o clericalismo (EG 102)8.
Para o papa Francisco «A Igrexa en saída é a comunidade de
discípulos misioneiros que dan o primeiro paso, que se involu7 Non me deteño a analizar ningún destes, mais foi o primeiro que desde a súa chegada
permitiu a todo o mundo tomar conciencia de que un «estilo novo» un «aire fresco» chegaba á Igrexa.
8 O. C. Vélez, «¿Será posible un ministerio ordenado sin clericalismos?», Sal Terrae, 2020
(1257), pp. 617-628.
8
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cran, que acompañan, que frutifican e festexan» (EG 24). Para el
todos os membros do Pobo de Deus sen excepción, polo feito do
noso bautismo, somos discípulos-misioneiros (EG 111-134). Un
número, o 24, no que o papa desenvolve dunha forma belísima
e apaixonada o proxecto evanxelizador da Igrexa e o papel que
cada un dos seus membros debemos desenvolver na nosa forma
de relación co mundo.
Esta primeira clave, a da igualdade e a corresponsabilidade de
todos os membros, introdúcenos nunha segunda, ao meu modo de
ver fundamental, que sobre todo nestes últimos anos está a formularse cada vez con maior claridade e dunha forma máis explícita.
Refírome á sinodalidade, que o papa Francisco, nun contexto de
desenvolvemento das propostas conciliares, define como «camiñar
xuntos», e que debe operar a todos os niveis.
«O Concilio Vaticano II marcou un importante paso na toma de
conciencia que a Igrexa ten tanto de si mesma como da súa misión
no mundo contemporáneo. Este camiño iniciado hai máis de cincuenta anos séguenos estimulando na súa recepción e desenvolvemento e aínda non chegou á súa fin, sobre todo, en relación
á sinodalidade chamada a operarse nos distintos niveis da vida
eclesial (parroquia, diocese, na orde nacional, na Igrexa universal, como nas diversas congregacións e comunidades)» (Carta do
papa Francisco ao pobo de Deus que peregrina en Alemaña, 29
de xuño de 2019)9.

Sen dúbida, para que isto sexa posible, é necesario o diálogo
a todos os niveis e en todas direccións. Velaí a terceira clave de
comprensión do proxecto. Un diálogo que supón, sen dúbida, unha
actitude, mais que necesita de canles e medios.
Que entende o papa Francisco por diálogo na Igrexa? Cales son
os seus fundamentos e en que direccións se dirixe? Un fundamento, que non debemos pasar por alto, é que o primeiro e princi9 http://w2.vatican.vai/content/francesco/é/letters/2019/documents/papa-francesco_
20190629_ lettera-fedeligermania.html
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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pal diálogo que debe darse na Igrexa e en cada un dos crentes é o
diálogo coa Palabra de Deus. A primeira vista sorprende que nun
documento programático como Evangelii Gaudium o papa dedique
un apartado tan amplo á homilía (EG 135-144), mais unha lectura
atenta destes números permítenos caer na conta de que a homilía
para Francisco é precisamente isto, o diálogo, a conversa da nai
cos seus fillos, unha conversa na que se desenvolve «o diálogo do
Señor co seu pobo» (EG 139-141). E é que sen este primeiro diálogo fundamentador de todos os demais diálogos na Igrexa, esta
converteríase nunha simple asociación de veciños ou nun mero
club social.
Un diálogo coa Palabra de Deus que debe empuxar a todos os
crentes a prescindir de todo aquilo que nos divide algunhas veces,
para buscar con sincero corazón a vontade de Deus para aquí e
para agora, que sen dúbida nos leva á fraternidade e disposición
ao servizo. Unha Palabra que nos fai saír de nós mesmos para
atoparnos co outro, para anunciarlle a alegría do Evanxeo, para
establecer e estreitar lazos de fraternidade, e para facer xuntos o
camiño, para exercer a sinodalidade.
E un diálogo entre os distintos membros da Igrexa, no que non
soamente poidamos coexistir en paralelo distintas sensibilidades,
espiritualidades, lecturas teolóxicas, formas de exercicio da vida
cristiá, etc., senón que poidamos afectarnos e enriquecernos uns
a outros. Porque non é suficiente a cohabitación máis ou menos
pacífica. O obxectivo é a comuñón na pluralidade, e para iso son
necesarias, ademais das actitudes necesarias para o diálogo, crear
as canles e os órganos de participación e de diálogo sinodal co fin
de poder levar a cabo a comuñón.
Neste sentido, despregar a nosa mirada sobre a metodoloxía
utilizada na preparación e no desenvolvemento dos últimos sínodos de bispos permítenos caer na conta do cambio que se está
efectuando entre nós. Non son unicamente os temas abordados,
algunhas veces moi controvertidos, senón a forma de levalos a cabo
aumentando a participación do pobo de Deus (enquisas, consultas,
desenvolvemento en dous momentos, participación de expertos…).
10
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Hai todo un intento de exceder a colexialidade, para dar paso a un
exercicio máis explícito da sinodalidade propiamente dita10.
Todo isto lévanos á cuarta clave de comprensión do proxecto
actual, que non é outra ca a forma en que a Igrexa mesma é comprendida. Unha comprensión que, feita desde alguén que chega
desde a outra parte do mundo, ten un acento máis universal e
menos romano, máis colexial e menos unipersoal. Todo iso supón
continuar desenvolvendo a teoloxía das Igrexas locais e a súa
misión, tanto nos lugares da terra nas que están implantadas como
na articulación da comuñón entre elas e coa sede de Pedro, co
fin de manifestar a riqueza e a pluralidade da Igrexa universal.
Creo que neste contexto debemos situar o sínodo da Amazonía e
a exhortación apostólica posterior11.
Unhas Igrexas locais que se articulan en comunidades que se
estenden por gran parte do planeta como unha inmensa rede.
Comunidades pequenas e de tamaño medio (segundo as categorías
da psicoloxía social), que se deben caracterizar polo seu tamaño,
un tamaño humano, no que cada un dos crentes pode ser recoñecido polo resto dos membros, ocupar o seu lugar e participar
activamente na construción do Reino segundo as súas calidades,
desexos e posibilidades reais. Unhas comunidades nas que se poida
vivir a fraternidade. Unha fraternidade fundamentada na paternidade de Deus e a encarnación de Cristo, que se manifesta no amor
mutuo e no servizo, especialmente aos máis débiles. Comunidades
de ordes e con características moi diferentes, mais todas elas ao
servizo da humanidade, e en concreto daquela parte da humanidade na que están implantadas, participando das súas esperanzas
e nos seus medos, das súas necesidades e os seus retos.
Esta estrutura eclesial, e en concreto o seu carácter comunitario, penétranos na última clave que aquí propoño para comprender
o proxecto do papa Francisco, que é a ministerialidade.

10

Comisión Teolóxica Internacional, La sinodalidad…, n. 7.

11

Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal: Querida Amazonía, Roma 2020.
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Como viñemos desenvolvendo ate aquí, a Igrexa non é para si
mesma. A súa razón de ser, aquilo para o que a fundou o Señor,
é a evanxelización12. Un anuncio do Evanxeo que non pode ser o
anuncio ou a publicidade dun produto máis nesta sociedade na
que todo se compra e se consome, sen que iso afecte á vida das
persoas. Nin é, tampouco, o anuncio dun proxecto político-económico-social que pretende mellorar a vida dos cidadáns ou cambiar
a orde social facéndoo máis xusto. Somos portadores do anuncio,
da realización das primicias da salvación que Deus dispuxo para o
xénero humano e mesmo para a mesma creación. «E vin uns ceos
novos e unha terra nova, porque o primeiro mundo xa pasara» (Ap
21, 1), tema este querido polo papa Francisco ao que dedica o seu
encíclica Laudato Si13.
Unha salvación que non se anuncia unicamente cos beizos,
senón que se fai presente coa forma de ser e de estar cada un dos
crentes no medio da sociedade na que lle tocou vivir, nunha actitude de servizo a todos, mais de forma especial aos máis débiles
(EG 209ss.). Esta actitude de servizo, ministerial, que debe caracterizar a forma de facerse presente a Igrexa no medio do mundo,
non é unicamente para facer crible a mensaxe do Evanxeo, que
non o necesita, porque ten verdade en si mesmo e responde ás
necesidades máis profundas do ser humano, senón principalmente
para facer crible á mesma Igrexa e ás testemuñas da fe. Como xa
sinalaba San Paulo «levamos un líquido precioso en vasillas de
barro» (2Cor 4, 7). Non é a vasilla quen fai precioso ao líquido,
senón este segundo o que enche de sentido a función da primeira.
Algo que a mesma historia da Igrexa veu demostrando durante
séculos, porque nin nos seus momentos máis escuros puido acalar
a forza do Evanxeo do que era portadora. «Non se pode ocultar
unha cidade posta no alto dun monte…» (Mt 5, 14ss.).
Por iso, dito isto, aínda que a veracidade e a credibilidade da
mensaxe non depende dos que o anuncian, a responsabilidade que
12

Paulo VI, Exhortación Apostólica Postsinodal: Evangelii nuntiandi, n. 15, Roma 1975.

13

Papa Francisco, Carta encíclica Laudato Si, Roma 2015.
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se desprende do seu anuncio enfróntanos a cada un dos misioneiros para radicalizar a nosa vida como discípulos, co fin, entre
outras cousas, de ser fieis á vocación á que fomos chamados, de
tal maneira que non pervertamos o anunciado, participemos da
súa veracidade, e con iso non nos convertamos en suxeitos de condenación. Por iso é polo que a conversión pastoral teña tamén
consecuencias na conversión persoal dos discípulos-misioneiros.
Unha actitude de ministerialidade, pois, que necesariamente
subverte as estruturas mundanas, e moitas veces eclesiásticas,
onde o poder debe ser desterrado para ser implantado o servizo.
Non en balde na forma de entender o papa Francisco á Igrexa,
a imaxe da que en varias ocasións se ten servido, é a piramidal,
mais faino subvertendo a imaxe para convertela así nunha pirámide invertida:
«Xesús constituíu a Igrexa poñendo no seu cume ao Colexio apostólico, no que o apóstolo Pedro é a «rocha» (Mt 16, 18), aquel que
debe «confirmar» aos irmáns na fe (Lc 22, 32). Mais nesta Igrexa,
como nunha pirámide invertida, a cima atópase por baixo da base.
Por iso, quen exercen a autoridade chámanse «ministros»: porque,
segundo o significado orixinario da palabra, son os máis pequenos
de todos. Cada bispo, servindo ao pobo de Deus, chega a ser para
a porción do rabaño que lle foi encomendado, vicarius Christi14,
vigairo de Xesús, quen na última cea se inclinou para lavar os
pés dos apóstolos (Jn 13, 1-15). E, nun horizonte semellante, o
mesmo sucesor de Pedro é o servus servorum Dei15 (Discurso do
papa Francisco con motivo da conmemoración do 50 aniversario
da institución do Sínodo dos Bispos. 17 de outubro de 2015)16.

Nin que dicir ten que a articulación da Igrexa en comunidades
fai que os ministerios recuperen a súa razón de ser. Estes non
14

Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, sobre a Iglesia, 27.

15 Discurso de clausura de la III Asamblea General extraordinaria del Sínodo de los Obispos,
18 de outubro de 2014.
16 http://w2.vatican.vai/content/francesco/é/speeches/2015/october/documents/papafrancesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
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poden ser xa entendidos como estados de perfección. Todos os
membros do pobo de Deus somos os que, cada un desde o seu lugar
e misión, estamos chamados á santidade. E moito menos poden ser
entendidos como unha forma de alcanzar un status ou unha dignidade. A crítica do papa ao clericalismo, carreirismo eclesiástico,
etc. é permanente. Moi ao contrario, é a acción evanxelizadora e
a dinámica interna das comunidades as que xeran a necesidade
dunha serie de servizos, e é o Espírito o que suscita os ministerios
adecuados e elixe as persoas para que estas necesidades sexan
cubertas, porque, aínda que toda a Igrexa e todos os seus membros
debemos ter unha actitude ministerial, non é menos verdade que
algúns de entre nós son elixidos para o exercicio de ministerios e
servizos concretos, como se recolle xa nos Feitos dos Apóstolos na
institución dos primeiros diáconos (Hch 6, 1ss.).
Atopámonos, pois, ante unha nova recepción e aplicación do
Concilio que ten unha coherencia interna e un valente desenvolvemento por parte do papa Francisco, ante a cal non podemos
quedarnos indiferentes. Así, mentres uns senten que a reforma da
Igrexa, a súa forma de articularse, de presentarse ante o mundo
e o seu modo de evanxelización non é suficientemente radical e
valente, porque non acaba de asumir en plenitude os cambios tan
fenomenais que se deron no noso mundo, nin se encara suficientemente a radicalización evanxélica; outros considérana demasiado
revolucionaria, porque cren que se tira pola borda gran parte do
mellor da tradición da Igrexa, poñendo en perigo a súa credibilidade e, o que é máis importante, desorientando e mesmo escandalizando ao pobo sinxelo. Persoalmente considero que, aínda que
poida haber algo de razón en ambas as posturas, porque neste
mundo non hai nada perfecto, de aí a permanente necesidade de
conversión, a proposta do papa Francisco atópase na lóxica do Vaticano II e responde á coherencia que nos pide o Evanxeo. Outra
cousa é que saibamos dar a talla á hora da súa realización concreta
por parte de cada unha das nosas igrexas particulares, as nosas
comunidades, e de cada unha das nosas persoas.
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3.- Consecuencias para a Igrexa universal e
para a Igrexa en Galicia en concreto
Neste marco da concreción práctica é no que agora quero abordar a segunda parte do título proposto para o presente artigo: as
consecuencias que todo isto debe ter para a Igrexa en Galicia.
Como é fácil de comprender, non son eu a persoa que poida nin
que deba facer esta reflexión nin formular propostas concretas
detalladas ao non pertencer a esta Igrexa. A miña opinión non
deixaría de ser isto, unha opinión, e unha opinión non suficientemente contrastada coa realidade que aí se vive. Co risco que isto
aparella de non dicir máis que bobadas. Mais, dito isto, creo que
si podo e debo dar pistas para orientar a reflexión, as propostas e
a toma de decisións dos que forman parte daquela Igrexa.
Para abordar este tema, unha vez máis é útil apelar á metodoloxía
pastoral (ver-xulgar-actuar), á que tanto debemos na Igrexa actual,
e que está precisamente na base do proxecto do papa Francisco.
Partamos, pois, dunha mirada, unha visión, que debe dirixirse
en diferentes direccións, e non conformarse cunha única. Sen
dúbida, a nosa mirada debe dirixirse en primeiro lugar á realidade social e aos cambios tan acelerados como os que vivimos na
sociedade actual e o momento concreto que nos está tocando vivir.
Unha mirada que debe concretarse na realidade social galega.
Esta mirada fainos caer, unha vez máis, na conta de que os
cambios son rápidos e profundos, e que non resulta fácil predicir
a dirección que toman. Isto é máis ca unha frase feita. Os cambios
sen dúbida son moitos. Non temos máis ca retrotraernos coa imaxinación a trinta ou corenta anos atrás, por poñer un exemplo, para
ver todo o que cambiou. Cambios moi rápidos no científico, no
tecnolóxico, os costumes, a organización social… Quen nos ía dicir
hai uns anos que todos, novos e maiores, iamos depender do teléfono móbil, das pantallas…? Quen podía pensar que as relacións
de parella, a vida familiar, por exemplo, ían sufrir as transformacións que sufriron? E é que os cambios non soamente son moitos
e moi rápidos, senón que inciden nos ámbitos máis profundos da
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nosa identidade persoal e social, creando unha identidade nova.
É toda unha revolución cultural. Cambia a nosa forma de pensar,
e os medios cos que elaboramos o noso pensamento, que xa non
se atopa tanto na palabra e no razoamento, como na imaxe e as
emocións. A lei do desexo, diría Pedro Almodóvar.
Isto non é bo ou malo. As cousas non son tan simples. É un
cambio cultural, como houbo outros ao longo da historia, coas súas
luces e coas súas sombras, mais que en calquera caso configura
o espazo no que o Evanxeo debe resoar coa súa novidade e coa
súa vitalidade, de tal maneira que poida conectar co home e coa
muller de hoxe.
Uns cambios que non só pola súa rapidez e profundidade, senón
pola súa orientación, resúltannos impredicibles. Quen nos ía dicir
soamente hai uns meses que iamos falar da «nova normalidade».
Cando parecía que todo levaba unha dirección e nos sentiamos
seguros, e ate un pouco prepotentes, hoxe sentimos que é suficiente con ir vivindo o día a día, co ir tirando á espera de que as
cousas (a saúde, a economía, a política…) non se sigan esborrallando ante os nosos ollos coma as cartas dun castelo de naipes
sen que saibamos moi ben que facer. Son moitos os concidadáns
nosos que están a vivir angustiados a nova situación.
Unha mirada que debe dirixirse tamén á situación eclesial do
momento actual da Igrexa en Galicia. Unha mirada sobre quen son
aqueles que a forman, e quen e por que outros están ausentes. Cal
é a súa capacidade de transmisión da fe ás seguintes xeracións? O
envellecemento ou non dos seus membros, as dificultades para a
substitución xeracional dos presbíteros e dos axentes da pastoral…
(hai algúns anos falabamos dos ministros da Palabra á espera de
presbítero, hoxe hai moitas Igrexas que xa non os esperan, polo
menos a curto prazo). Non está a falar o Espírito á Igrexa a través
destes signos dos tempos? Non escoitalo sería unha tolemia e non
responder á súa chamada unha traizón.
É necesario, tamén, ver e recoñecer os signos de vida que nacen
e crecen nas nosas igrexas e comunidades. Non todo é o cuanti16
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tativo, senón que é necesaria unha mirada cualitativa sobre a realidade eclesial. Creo que esta mirada cualitativa permítenos afirmar que estamos a vivir un momento apaixonante do cristianismo,
polo menos na Igrexa española, como probablemente non houbo
en moitos séculos. Case teriamos que retrotraernos aos primeiros séculos da Igrexa. Nunca tivemos un laicado tan consciente
e responsable como na actualidade. Nunca tivemos comunidades
de base (comunidades, parroquias, movementos…) tan vivas coma
neste momento. Nunca unha pluralidade ministerial, e tantas persoas dispostas a asumir responsabilidades e servizos coma agora
(axentes de evanxelización, catequistas, voluntarios da caridade,
etc.). Probablemente todo isto, a diminución numérica e a calidade
dos nosos cristiáns son o froito dunha fe acrisolada na cribada da
indiferenza relixiosa e do hedonismo do noso contexto social, que
procrearon unha xeración que vive un cristianismo dunha forma
máis consciente, serena e comprometida.
A mirada, pois, cando ten un horizonte amplo, e non se circunscribe nunha única dirección, permítenos recoñecer a complexidade
social e eclesial, e superar tanto os derrotismos como os optimismos inxenuos.
Máis aló da mirada e da escoita atenta á realidade propias do
ver, debemos abordar o segundo paso da metodoloxía pastoral, o
xulgar. Un xuízo que nunca é condenación, senón discernimento a
partir do coñecido deste momento histórico e do que Deus quere
hoxe para aquí e para agora da súa Igrexa.
Ese xuízo ten dous momentos, un de discernimento e outro de
soño utópico. O primeiro fai referencia á confrontación entre o
visto e o que entendemos que é a vontade de Deus, a partir do
que del coñecemos grazas á súa Palabra revelada. É a tarefa propia
da teoloxía pastoral, da oración persoal e comunitaria, do diálogo
materno, ao que xa temos feito referencia ao falar da homilía. A
pregunta que está no fondo sempre vira ao redor da relación entre
o que vemos e o proxecto de Deus. A coherencia entre o que somos
e o que vivimos e aquilo ao que fomos chamados. Este xuízo non se
refire unicamente aos crentes ou á Igrexa, senón que o xuízo pastoEncrucillada 219, setembro-outubro 2020
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ral ten, tamén, unha dimensión profética, que nos permite dirixir
a nosa reflexión á orde social, así como aos nosos concidadáns.
Unha reflexión e unha proposta que fai referencia á moral persoal
e social, reclamando xustiza, honradez, equidade, paz… No fondo,
a nosa proposta fundamentada na doutrina antropolóxica e social
da Igrexa ten un carácter universal, porque cremos que responde
aos desexos máis profundos da nosa natureza humana.
O xuízo ten, tamén, unha dimensión utópica, que se fundamenta na capacidade de soñar e a esperanza que aniña no máis
profundo do noso ser humano. Esta forma de desenvolver o xuízo
non se centra tanto no presente, o hoxe visto e vivido, senón no
futuro. Onde e como será nosa Igrexa dentro de vinte anos? Será
quen de responder ao soño que Deus ten dela? Como proxectar un
futuro máis fiel e auténtico? Que propostas debemos facer para
hoxe, de forma que o mañá poida ser alcanzado? Esta capacidade
de soñar o futuro necesita sen dúbida de creatividade. Unha creatividade que nos permita distinguir o fundamental do accesorio, e
non agarrarnos compulsivamente a costumes ou rutinas que nos
dan falsas seguridades e evítannos o risco de equivocarnos.
E, por último, todo este proceso necesariamente debe desembocar no actuar. Na formulación dun proxecto operativo. Un proxecto
realista e compartido que poida levar a cabo, porque estea dotado
dos medios adecuados para iso. Un proxecto que, respondendo aos
dous momentos anteriores, se desenvolva coa liberdade necesaria
para non aferrarse ao imaxinado senón ser quen de responder ao
que no camiño vaiamos descubrindo. Mais tanto no ver coma no
discernir e no actuar un camiño que non se fai en solitario, nin
que uns impoñen a outros, senón tecido no diálogo fraterno, na
sinodalidade da que xa falamos.
Antonio Ávila Blanco
Inst. Superior de Pastoral (UPSA)
Traduciu Chema Felpeto
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Resistencias que impiden unha
reconversión pastoral
Manuel Regal Ledo

Introdución
Empezo este estudo pedindo desculpas polo carácter máis sapiencial, meditativo, ca non académico deste estudo. Vivo nunha diocese, a de Mondoñedo-Ferrol, inmersa nun proxecto de reconversión pastoral, basicamente a través da normalización das Unidades
Pastorais (UPA), e desde o dinamismo que a normalización destas
UPA pode favorecer, pensamos levar a cabo unha acción evanxelizadora misioneira no conxunto da nosa diocese. O multisecular
sistema pastoral, baseado na estrutura parroquial, e esta, á súa vez,
na presenza e función do cura, estase esborrallando; a escaseza de
curas, poucos e moitos deles de idade moi avanzada, o despoboamento e avellentamento das nosas aldeas, maiormente en zonas
do interior, a grande dificultade para ter así experiencias comunitarias atraentes, a apatía relixiosa que caracteriza a nosa época,
e, tamén hai que dicilo, a pasividade e rutina clerical e laical, e a
acumulación de malas prácticas relixiosas polas razóns que sexa,
foron dando como resultado que hoxe nos atopemos ante a urxencia
dunha reconversión pastoral. Non facelo implicaría a moi previsible
desaparición dunha experiencia relixiosa cristiá nas nosas parroquias e/ou o mantemento único de formas relixiosas de tipo sociolóxico, integradas nos costumes sociais, pero escasamente significativas para configurar o ser e o vivir das persoas que as practiquemos.
Empezamos por chamar a atención sobre a expresión «conversión pastoral». Empregouna o papa Francisco no número 25 da
Evangelii Gaudium (EG). A parte de empregar a expresión, toda
esta magnífica Exhortación Apostólica ofrece un claro e cálido
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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proxecto para a mesma conversión. Non se trata, logo, de converternos persoal ou institucionalmente cada un de nós e cada
diocese en conxunto, senón prioritariamente converter o conxunto
da acción pastoral, cousa que levará consigo necesariamente unha
reorientación desoutra imprescindible conversión persoal. Cremos
que a diferenza non é menor e moitos esforzos poden resultar estériles de non entrar nesta nova perspectiva.
O papa Francisco resume, e igual tamén simplifica, o modelo
a converter como de «simple administración» (EG, 25); ante o
cal só cabe responder coa alternativa dun «estado permanente
de misión». Esta opción misioneira xeneralizada e permanente
segundo el débeo conmover todo. Así afirma:
«Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para
que os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura
eclesial se converta nunha canle axeitada para a evanxelización do
mundo actual máis que para a autopreservación.» (EG, 27). Úrxenos a cada persoa e comunidade a discernir «cal é o camiño que
o Señor lle pide» (EG, 20), e a saír «anunciar o Evanxeo a todos,
en todos os lugares, en todas as ocasións, sen demoras, sen noxo
e sen medo» (EG, 23)1.

Pero a realidade é que, a pesar de todo, e van alá xa sete anos
desde esta premente proposta papal, seguimos con demoras, con
noxos, con medos, con inercias, con rutinas… Aínda que na actualidade exerzo como Delegado de Pastoral Rural da nosa diocese,
con canto aquí escriba non quero emitir ningún xuízo sobre o
traballo de ninguén, senón basicamente falar das propias dificultades e, en todo caso, ver como esas dificultades propias tamén son
experimentadas por persoas coas que comparto soños e esforzos
na nosa diocese e fóra dela2.
1 O conxunto da Evangelii Gaudium está como referencia calada no ánimo do meu
escrito. Escúsome de facer moitas citas concretas, porque esa exhortación papal xa se fala
con detalle do primeiro estudo desta revista.
2 No artigo «O traballo do Evanxeo no mundo rural», Encrucillada, 199, setembro-outubro 2016, px, 19-43, e no de «Misionando na propia casa. Dunha Igrexa de mantemento a
20
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1.- A tentación da escapada
No capítulo 2 de EG, titulado «Na crise do compromiso comunitario», o papa Francisco, despois de comentar algúns desafíos que
o mundo actual lle presenta ao traballo misioneiro (nn. 52-76), nun
segundo momento (nn. 76-109) aborda as tentacións internas das
persoas dedicadas á misión, e tamén algúns desafíos concretos que
deberemos traballar para que a misión se realice positivamente.
Sobre tentacións e desafíos, logo, vai versar o noso traballo, desde
o que vive e observa quen isto escribe.
Cando lle poñermos nome a esas tentacións internas, afloran
palabras de corte negativo. O mesmo Papa fala neste caso de individualismo, crise de identidade, caída do fervor, de «acedia» (preguiza, neglixencia) egoísta, gris pragmatismo, pesimismo estéril,
mundanidade espiritual, de liortas mutuas… Gustaríanos reconciliarnos con experiencias que teñan que ver con calquera destas
tinturas escuras. Non somos bichos raros se tales cousas nos acontecen. Aínda máis, dada a complexidade da situación presente para
o mundo da fe e do seguimento de Xesús, é máis ou menos normal
que tales tentacións se nos presenten e nos abouren. Non podemos
caer na trampa dunha excesiva «psicoloxía positiva», que, a forza
de non admitir a fraxilidade humana como un elemento normal
co que contar e traballar, acaba culpabilizando as persoas máis
débiles e sobrecargándoas cun mal máis pesado aínda3. Por iso
o papa Francisco conclúe este capítulo con estas palabras: «Os
desafíos están para superalos. Sexamos realistas, pero sen perder
a ledicia, a audacia e a entrega esperanzada. Non nos deixemos
roubar a forza misioneira» (n. 109).
unha Igrexa misioneira na nosa Terra», Encrucillada, 206, xaneiro-febreiro 2018, px. 21-42,
ofrecín unhas reflexións sobre do tema a tratar que sigo considerando moi oportunas. O
que aquí escriba completa a proposta feita naqueles dous momentos.
3 A Psicoloxía positiva irrompeu con forza e con ambigüidades a comezos do presente
século coas obras de Martín S. P. Seligman: «La auténtica felicidad», «Florecer»… Non é
esta unha cuestión menor. En ambientes relixiosos, a forza de análises e revisións desorientadas, acabamos con facilidade nas redes da culpabilización. E que grande desculpabilizadora foi a tarefa misioneira de Xesús!
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Pois ben, a primeira tentación pode ser a tentación de escapada.
Quizais é, ante un mesmo, ante quen te rodea, coma unha forma
elegante de querer superar certa sensación de derrota e desencanto no traballo misioneiro. Pero a escapada pode tomar formas
diversas. Incluso pode responder a unha actitude moi positiva. Hai
persoas cunha fe progresivamente debilitada que non se acaban
vendo dentro dunha institución relixiosa evanxelizadora. Hai persoas ás que, sen renunciar a unha fe relixiosa, o marco doutrinal
e práctico da Igrexa non lles cadra, por incoherencia desta, por
estar ancorado nun paradigma que consideran acabado. Hai xente
que segue admirando e aínda seguindo a Xesús, pero non admite
como secuencia obrigada súa todo o aparato relixioso que a Igrexa
representa, e ademais con aires moitas veces de sagrado, de inmóbil en temas moi vivos para a experiencia humana. Non podemos
esquecer que Xesús mesmo foi un escapado do sistema relixioso
no que se criara e medrara como home de fe. Un respecto enorme,
polo tanto, para os procesos persoais de cada quen4.
Ao ver e sentir de quen isto escribe, a tentación de escapada
vívese coma unha aceda pero produtiva tensión, recollida en dous
textos bíblicos, ambos igualmente cativadores, pero de difícil convivencia. Por unha parte Mc 2, 21-22, cando Xesús, respondendo
á pregunta polo non respecto entre os seus polo xaxún, afirma:
«Ninguén lle bota un remendo de pano novo a un vestido vello,
porque o novo tiraría polo vello e a rachadura faríase máis grande.
Tampouco ninguén bota viño novo en pelellos vellos, porque o viño
rebentaría os pelellos e perderíanse pelellos e viño. Xa sabedes: a
viño novo, pelellos novos.» Da riqueza desta pasaxe5 quedámonos
para o noso caso co indubidable ton de ruptura que Xesús ofrece
entre el e a tradición relixiosa que o conformara. Non vale poñer
mendos novos a roupas vellas, non vale botar viño novo en pelellos vellos. Extrapolando, valeríanos para dicir: A situación eclesial
4 De entre estes camiños de «escapada buscadora» que diríamos, destacan o da «non-dualidade», o do «silencio» e o do «trans-egoico» e «trans-persoal», dos que se está escribindo
moito e vivindo tamén. Deles fai unha análise breve e seria J. Martínez Gordo no Pliego de
Vida Nueva 3.187 recentemente publicado.
5
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en moitas das súas prácticas e vivencias está tan envellecida, tan
deteriorada, fíxose tan insignificante para a xente contemporánea
nosa, que non paga a pena gastar esforzos en mendar roupas ou
trasfegar viños. A opción ten que ser unha vez máis algo novo. E
non se trata de dubidar da calidade do pano e do viño, símbolo
da novidade e fermosura de Xesús e do que el vive e comparte,
senón do sen sentido de andar coidando formas vellas, sobrepasadas, que nunca van saír do que son. A tentación pode encerrar
certo elitismo, certa ollada entre despectiva e perdoadora cara a
practicas relixiosas de tipo integrista, por exemplo, moi centradas
nun culto que un considera baleiro; pero, no noso caso, máis cara
á mesma fe popular, esa fe popular entre a que acotío nos remexemos; curiosamente algo, a fe popular, ao que o Papa tanto aprecio
lle mostra e no que tanta esperanza deposita (EG nn. 122-126).
Deixar, abandonar, dedicarse a tarefas novas, investir esforzos en
iniciativas que, sen desprezar a ninguén, lle dean paso ao novo
do Evanxeo de Xesús? Non estaría isto para nada en contra dese
desexo do Papa de «transformalo todo» (EG 27) en función dunha
acción realmente misioneira. Por iso mesmo esta tentación ten a
cara oposta, que é a de seguir e seguir, pero non insistindo en vías
que non permiten unha evolución positiva.
O contrapunto ao texto anterior, que para quen isto escribe o
ilumina e orienta, é un texto de Isaías, un versiño, non máis, do
primeiro canto do Servo de Iavé. Un texto inquietante, no que xa
as primeiras comunidades cristiás atoparon a clave para entender
a vida fiel e conflitiva de Xesús e a súa morte inxusta. Un servo
collido da man de Deus, no que Deus se comprace, que ditará sentenza ás nacións, cheo do espírito de Deus, non berrará, e «canivela fendida non a romperá e torcida esmorecente non a apagará.
Con fidelidade proclamará a xustiza» (Is 42, 3).
A vida eclesial no medio rural no que aquí nos movemos –seguramente pasa o mesmo no medio urbano– é coma unha canivela
fendida ou coma unha torcida esmorecente. Parece que pouco fará
falla para que a cana acabe rompendo e a torcida quede definitivamente apagada. Pero, se cana e torcida son símbolo da fe e
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da vida do pobo, tamén a figura do servo é símbolo de quen traballa no pobo no nome de Deus: ben apertado a Deus, con total
mansedume e fóra dos focos publicitarios, aposta por amparar a
canivela fendida e por avivecer a torcida esmorecente. Aposta con
fidelidade pola xustiza, polo pobo. Fronte á tentación da escapada,
a chamada pola permanencia, pola fidelidade, que non consiste en
repetir rutinas, senón, se cadra, en aventurarse ao novo: «as antigas predicións xa chegaron e as novas estounas a anunciar: antes
de que despunten, fágovolas oír» (Is 42, 9). Quen tal di, crea o ceo,
sustenta a terra e os seus produtos, dá alento ao pobo e espírito
a quen camiña por ela. (Cfr Is 42, 5). É dicir, é capaz de todos
os imposibles. O cántico primeiro do Servo acaba cun himno (vv
10-13), festexando éxitos6.

2.- O peso da senectude
A senectude é a vellez, pero quixemos empregar esa palabra
para rodear a todos os homes e mulleres que a viven cun halo de
honra e reverencia. Moitos dos nosos curas son velliños. Moitas
das mulleres e homes que frecuentan as nosas igrexas son velliñas
tamén. De entrada vemos isto coma un feito negativo, coma unha
carencia, coma un freo para a necesaria «conversión pastoral».
De ser isto así, serían os menos responsables de que as cousas
non funcionen como deberían funcionar. A maioría deses curas
moi maiores deberían estar xubilados das súas tarefas de responsabilidade pastoral directa, aínda que seguisen sendo referencia
viva para quen os suceda na tarefa. É normal que unha persoa de
oitenta ou máis anos non teña moito alento para xerar cambios
substanciais coma os que o momento parece demandar (cousa que
non se cumpre nin moito menos en persoas coma o papa Francisco
e outros e outras moitas, grazas a Deus). É normal tamén que
homes e mulleres que toda a vida foron acompañadas e promovidas
na súa fe dunha determinada maneira, hoxe atopen en si mesmas
resistencias a cambios que as desbordan.
6
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O papa Francisco fálanos no n. 108 da EG, pero tamén en
moitas outras ocasións, de que «é conveniente escoitar os mozos e
os anciáns». Referido a anciáns, homes e mulleres que sostiveron
e sosteñen a fe das nosas comunidades, o relato das súas historias moitas veces é conmovedor, no sentido tenro da palabra, pero
tamén no sentido provocativo cara á acción, cara a invención. Sen
xeneralizar, pois houbo curas e non curas rutineiros, preguiceiros,
vividores, aínda hoxe vemos con asombro como, á altura dos seus
tempos e das urxencias evanxelizadoras que neles se propoñían,
souberon gastar a súa palabra, o seu facer, a súa vida. Volver a vista
atrás con afecto e agradecemento pode alentarnos para o presente.
O peso da senectude non é unha carga, é un valor. En todas as
dioceses houbo e hai persoas senlleiras, no clero e no laicado, que
traballaron actitudes creativas e abriron camiños. Temos a quen
mirar. Nós non inventamos o mundo.
Quizais o problema o teñamos máis a xente non tan vella,
sobre a que descarga hoxe o peso evanxelizador. Persoas preparadas en tempos de reacción á apertura conciliar, que, no canto
de sermos incitados a ollar cara adiante, fomos e estamos sendo
ensinados moitas veces a ollar cara atrás. Quizais porque en
cousas podía ser bo ollar algo para atrás, pero tamén porque
o futuro xa se aventuraba complexo e daba medo darlle cara e
traballar respostas adaptadas. E a nova situación eclesial que
agora estamos sufrindo ás bravas colleunos a contra pé. Vemos
que cómpre cambiar, pero non sabemos ben como. Vemos que o
de sempre non dá resultado con criterios evanxélicos, pero seguímolo repetindo sen grandes modificacións. Iso si, cunha turba
sensación de desacougo, de descontento, incluso de desalento,
porque intuímos que as cousas deberían facerse doutra maneira.
E peor sería –cousa que tamén por desgraza se dá– que obstinadamente nos empeñásemos en reeditar un pasado en forma e
fondo rancio e acabado.
Onde está o freo que impide a aceleración e o cambio? Como
lle pasa a calquera persoa ante situacións semellantes, tendemos
a ollar cara a fóra. É que a xente, é que as familias, é que hoxe o
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mundo, é que, é que… En boa medida a xente, as familias, quen
hoxe, sendo persoa cristiá, participa ou non nas prácticas relixiosas que se promoven, son homes e mulleres feitas comunidade
cristiá segundo os modelos que se lle foron propoñendo durante
séculos. Son membros de comunidades cristiás establecidas cuns
criterios de incorporación, de mantemento, de participación, de
responsabilidade persoal no colectivo que deron no que deron.
Ata o punto de que un hoxe se pode considerar persoa cristiá, con
«dereito» a recibir determinados signos de integración na comunidade, os sacramentos, sen que iso implique case corresponsabilidade algunha cara á propia comunidade e cara ao estilo de vida
que leve.
Como alterar esta situación inhibidora? Hai quen foxe, guiado
polo que máis arriba falamos de que non vale de nada mendar
roupas vellas con mendos novos. Hai quen culpabiliza aos membros
da comunidade que tal fan, como se o «sistema» non tivese responsabilidade ante iso. Hai quen aposta por unha tarefa paciente, que
sabe longa e mendicante, contando coa asistencia do Espírito, e
confiando no encanto e atracción da figura de Xesús e no atractivo
dunha comunidade de irmáns e irmás, acolledora, inclusiva, que
acompañe pasos e procesos. E Deus dirá.

3.- Procesos longos a paso lento
A conversión pastoral que se nos propón, e que en principio
vemos necesario facer, é realmente de moita fondura. Ben pensado, supón subverter un modelo de comunidade cristiá, de Igrexa,
onde abunda a despersonalización da fe, onde todo vira ao redor
da figura e función do cura, onde predomina unha práctica cristiá
centrada no culto, vivido con frecuencia dun xeito ritual, mesmo
baleiro. Non todo é así, pero isto abunda, predomina. Non é doado
cambiar o rumbo desta maquinaria eclesial que leva funcionando
así practicamente desde hai quince séculos.
A maneira de facelo implica tempo, moito tempo, e implica procesos ben pensados, que serán longos e que se deberán desenvol26
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ver a base de pasos concretos atinados, progresivamente complementados nunha secuencia firme e traballosa. Traballando ben
coa ferramenta das UPA que nos decidimos a empregar, hai que
pensar nunha, dúas, tres xeracións cando menos para poder ver un
cambio de modelo eclesial. No presente tócanos botar a semente,
que sexa boa semente, e que a terra estea ben labrada, mol, solta
e con lentura para que a planta enraíce e logo medre. Teremos
lucidez e paciencia activa para facer esta aposta? É o criterio de
que «o tempo é superior ao espazo», do que con frecuencia fala o
papa Francisco, tamén en EG nn. 222-224: «Este criterio tamén
é moi propio da evanxelización, que require ter presente o horizonte, asumir os procesos posibles e o camiño longo» (n. 225). É
a suxestión evanxélica do gran de mostaza ou do fermento (cf. Mt
13, 31-35), en permanente actualidade.
Isto enfróntanos coa necesidade e coa dificultade dunha boa
programación. Programacións diría eu que sobran nos ámbitos
eclesiais. Hainas mandadas desde o Roma, desde a Conferencia
Episcopal, desde cada diocese, desde cada delegación, cada ano
as súas. Un rosario de programacións que se superpoñen frecuentemente, ás veces froito de acordos traballados, ás veces, non. É
normal que cando chega un novo bispo a unha diocese, deseguida
se proceda a unha nova programación diocesana, que terá continuidade ou non coa existente ata o presente. Programacións que,
cando chegan á base, que é o campo de traballo, chegan como
en sombras, sen moita capacidade de conectar coa xente e de
implicala nunha acción prometedora. Normalmente non existen
formas de avaliación para ver onde si e onde non as cousas foron
adiante, o porque si e o porque non dos éxitos e dos fracasos. A
sensación final que se percibe entre as persoas que nos movemos
nestes ámbitos é de frustración, de desgana, de perda de motivación, de inhibición.
O feito de que a Igrexa sexa froito do Espírito non elimina
que a «carne» teña o seu papel. Quen di carne di as mediacións
humanas imprescindibles, e unha boa programación é unha ferramenta imprescindible. Canto máis traballada por canta máis xente,
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mellor. Canto máis precisa nos obxectivos últimos que se queren
conseguir, mellor. Canto máis precisa tamén nos pasos concretos,
en tempos concretos, con axentes concretos, mellor. Canto máis
capaces sexamos de involucrar as persoas que se movan nisto, co
selo da ilusión, da esperanza, do namoro, mellor. Canto máis se
precisen as formas de avaliación, para soster ou reparar rumbos,
mellor. Canto menos logo se cambien as programacións, mellor.
Canto máis se sosteñan, aínda que cambie o cura dunha parroquia, ou o bispo dunha diocese, mellor.
Coido que en xeral con isto temos un grande problema, que dexenera en desilusión, en desafección. Seremos persoas tan diversas
nas dioceses en mentalidade, en visión cristiá da vida e da comunidade, que non sexamos capaces de sinalarmos tres, catro características básicas das comunidades cristiás, das UPA que soñamos?
Seremos persoas tan obtusas, que non poidamos deseñar os pasos
a ir dando para achegarnos a eses obxectivos? Non saberemos aclararnos nas prácticas que permiten avanzar na liña do pensado,
cales si e cales non? Non saberemos ter a paciencia, a resiliencia
necesaria, para manternos no fío do empeño, cando as resistencias
dificulten o progreso? Non saberemos comprender e admitir que
cada UPA, dentro da súa particularidade, teña o seu propio ritmo,
sen perder o fío e o afán común? E non seremos capaces de crear
unha rede de comunicación a niveis das diferentes UPA, de cada
diocese ou mesmo a niveis interdiocesanos en toda Galicia polo
menos, para iluminarnos, motivarnos, sosternos na tarefa?7

7 Sobre desta cuestión da programación e avaliación que permite avanzar e mellorar,
parécenos moi interesante a práctica aplicada por Chris Lowney para revitalizar servizos
eclesiais en USA e que presenta no seu libro «Todos somos líderes. Cómo revitalizar la Iglesia católica», Sal Terrae, Cantabria, 2018. Dentro da estratexia por el promovida chamada
PASCUA (Proactivos, Auditables, Servir, Converter e Alargar a man), destaca pola súa
novidade o de Auditable, que ten moito que ver co que neste apartado falamos.
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4.- A cruz e a gloria de ser sinodais
O Papa actual ten feita unha aposta firme pola sinodalidade8; o
próximo sínodo, que se celebrará no 2022 versará sobre a sinodalidade na Igrexa. A sinodalidade é moito máis ca de cando en vez
celebrar algún Sínodo entre bispos e cardeais para ir atinando co
rumbo que a Igrexa ha coller para responder á súa misión evanxelizadora. Preténdese que a sinodalidade sexa unha forma de facer
Igrexa, comunidade cristiá, parroquia, UPA a todos os niveis. No
fondo é coma un intento de democratización da Igrexa, aínda que
se evite ese nome, que nos dá algo de alerxia. Posiblemente, incorporada con decisión, a sinodalidade podería ser algo moito máis
fondo e denso do que a mesma democratización. Está baseada nesa
condición de substancial e fraterna igualdade entre todos os crentes sexan da raza, lingua, sexo, país, cultura que sexan, derivada
do noso bautismo, da nosa participación existencial na existencial
condición profética, sacerdotal, rexa do noso mestre e señor Xesús
Cristo; participación que é máis radical que as outras participacións funcionais que na Igrexa se precisan como en calquera outro
corpo social. E iso por igual para homes e mulleres9.
Pero o exercicio da sinodalidade non é doado, por máis que sexa
imprescindible para os tempos que vivimos, para a tarefa concreta
á que Deus nos chama a revitalizar a nosa experiencia relixiosa
comunitaria a partir da responsabilidade e da implicación de cada
quen. A sinodalidade ten moitas ramificacións, se queremos que
se introduza de verdade no corpo eclesial a todos os niveis. Non
8 O papa Francisco o 17 de outubro do 2015, co gallo do 50 aniversario do establecemento do Sínodo en 1965 por Paulo VI, subliñou a importancia do camiño sinodal para a
Igrexa e o seu interese por fortalecelo. A partir de aí a Comisión Teolóxica Internacional traballou e presentou un estudo senlleiro no 2018 sobre «A Sinodalidade na vida e na misión
da Igrexa». O sínodo a celebrar no ano 2022, titulado «Por unha Igrexa sinodal: comuñón,
participación e misión», daralle seguramente unha aterraxe pastoral a todo ese traballo.
9 «Sigo sen entender por que as mulleres que estaban presentes en Roma durante os
Sínodos non poden votar», afirmaba hai uns días Éric de Moulins-Beaufort, arcebispo de
Reims, Presidente do episcopado francés. E seguimos sen entender por que as mulleres
seguen estando excluídas de moitos servizos e funcións eclesiais, aínda que algúns pasos,
importantes, se vaian dando.
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estamos formados en espírito sinodal. Persiste en nós, por imposición e/ou aceptación, a visión preconciliar dos dous estamentos na
Igrexa: a que pensa, decide, fala, ordena, e a que cala e obedece.
A pesar de innegables esforzos feitos, mantéñense no clero e no
laicado abundantes prácticas non sinodais.
Ser sinodais basicamente implica que todo o mundo ten palabra
que dicir á hora de levar adiante a tarefa evanxelizadora, misioneira, da Igrexa que se realiza en cada comunidade, UPA ou diocese; unha palabra coma un dereito e coma un deber; unha palabra
que deberá ser respectuosamente buscada e escoitada, e respectuosamente pronunciada, para compoñer con ela o amplo e variado
tecido comunitario no pensar, no decidir e no vivir. Ser sinodais
significa tamén que todo o mundo ten, debe ter, oído para escoitar,
sensibilidade para acoller, disposición para acordar, decisión para
renunciar a posicións propias, en definitiva vontade comunitaria
para apuntarse a unha folla de ruta común, aínda que un puidese
ter outras ideas, e outros ritmos, indo diante, no medio ou atrás,
pero sempre no grupo10. Ignoro se estes temas entran como puntos
de reflexión e traballo nos actuais planos de formación do clero;
nos tempos de quen isto escribe, non. Formábase o clero na conciencia de ser a elite que debía rexer as comunidades. O laicado,
incorporado en xeral á comunidade cristiá sen unha formación
adulta, abundaba na súa conciencia pasiva de non saber, de non
valer, de non poder para a xestión comunitaria. A súa resposta a tal
situación convertíase moitas veces, e convértese aínda, se non en
docilidade, en críticas polas costas, en desinterese, en ausencias.
A isto responde o clero coas súas respectivas queixas, críticas e
desilusións. E nesta roda andamos máis do desexable.
Ser sinodais debería entrar, logo, coma un dos primeiros obxectivos a conseguir nunha planificación eclesial a todos os niveis:
diocesano, UPA, grupos de todo tipo. A sinodalidade custa, é
10 O Papa, no n. 87 da EG fala da «mística de vivir xuntos, de mesturarnos, de atoparnos,
de collernos dos brazos, de apoiarnos, de participar desa marea algo caótica que se pode
converter nunha verdadeira experiencia de fraternidade, nunha caravana solidaria, nunha
santa peregrinación».
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lenta, pero rende en comunidade, en vida. A non sinodalidade
é áxil e cómoda, pero deixa todo como estaba. Ser sinodais nos
nosos tempos implica alterar o status comunitario actual; o cura
deberá descubrir e aprender novos roles dentro da comunidade,
e o mesmo lle acontecerá ao laicado11. Claro que o cura, por formación e por misión, hoxe por hoxe debería ser en principio quen
botase sobre o seu lombo a responsabilidade de avivecer a comunidade para que sexa tal, de que se fomenten servizos diversos,
de potencialos, coordinalos, unilos nun empeño común. Dada a
escaseza do clero, pero aínda que tal escaseza non se dese, o cura
deberá saber desaparecer humildemente, contento da autonomía
das comunidades, sabéndose chamado a unha nova presenza noutras zonas, folgándose de que aparezan liderados laicos, en homes
e mulleres, cos que compartir o peso da animación comunitaria.
Un estilo realmente misioneiro, paulino, ambulante, en saída, co
gozo e o afán de que aquí e acolá a Boa Nova de Xesús prenda e
11 Sobre o tema dos novos servizos ou ministerios nas comunidades cristiás estase falando
e escribindo moito desde hai un tempo. Coma un exemplo pódese ver o recente número
da revista Sal Terrae, xullo-agosto 2020, «Clericalismo y carrerismo en la Iglesia. Ministerios
renovados y ministerios nuevos son posibles» con análises e propostas interesantes.
O 28 de xullo pasado morría con 104 anos o teólogo J. Moingt, gran defensor do «ministro
da comunidade», unha posible nova figura do ministerio ordenado, saído da comunidade
para o servizo temporal da comunidade, home ou muller, casado ou célibe, como resposta
á demanda do servizo sacerdotal e á necesidade de superar un clericalismo paralizante. Algo
nesa liña, aínda que non tan rompedor, se agardaba como resposta papal despois do sínodo
da Amazonía, pero non se deu o paso. Na exhortación apostólica Querida Amazonía, o papa
Francisco, aínda manténdose nunha liña tradicional e nada arriscada respecto aos ministerios eclesiais, invitou a unha creativa inculturación dos mesmos (n. 85). E, anticipándose
a certa decepción eclesial polas solucións por el ofrecidas, afirmaba: «As verdadeiras solucións nunca se atopan licuando a audacia, agochándose das esixencias concretas ou buscando culpas fóra. Ao contrario, a saída atópase por ‘desborde’, transcendendo a dialéctica
que limita a visión para poder recoñecer así un don maior que Deus está ofrecendo. Deste
novo don acollido con valentía e xenerosidade, dese don inesperado que esperta unha nova
e maior creatividade, manarán coma dunha fonte xenerosa as respostas que a dialéctica non
nos deixaba ver» (n. 105). Palabras que alentan a busca e a creatividade.
Sobre o asunto dos «equipos de ministros ordenados», que entraban na proposta pastoral
do bispo emérito surafricano Fritz Lobinger, que nunca chegaron a ser realidade, e da experiencia de Poitiers, en Francia, promovida polo arcebispo Albert Rouet, coa inclusión real
dos «equipos pastorais de base», que logo foron suprimidos por orde de Roma, escribimos
no antedito número 199 de Encrucillada Jesús Martínez Gordo e máis un servidor.
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medre nas nosas aldeas, nos nosos pobos, entre a nosa veciñanza.
Soños, seguro, pero se non soñamos hoxe, isto acábase.
Ser sinodais tamén demanda ter en conta o que acontece fóra do
tecido eclesial. Isto implica ter unha palabra que dicir cara ao que
pasa na sociedade, unha palabra de persoa e grupo crente, pero por
iso mesmo unha palabra que sexa intelixible, significativa para a
sociedade á que vai dirixida. Entendemos que existe un importante
problema de desconexión entre a nosa linguaxe e os intereses da
veciñanza que nos rodea. Sobre todo cando falamos, en homilías
por exemplo, pero tamén en determinados documentos, en principio
orientados a un diálogo con circunstancias polas que o mundo está
pasando, facémolo xa cun aquel de efectismo, e logo todo envolto en
mensaxes doutrinais que hoxe xa non son significativos para quen
nos escoita. «Díxoo ou predicouno», afirmaba o dito popular, para
verificar se o falado era ou non cousa de importancia para a veciñanza. O dito prevalecía sobre o predicado. Saber dicir, logo. Saber
ter unha palabra intelixible, madurada, que chegue ao pensamento
e ao corazón da xente. Pensamos que o papa Francisco, a parte de
lle dedicar unhas páxinas precisas ao tema da homilía en EG nn.
135-144, amósanos abundantes exemplos dunha boa comunicación
sinodal co conxunto da Igrexa, coa sociedade, nas súas homilías,
nos seus documentos, nas súas exhortacións12.
Pero para poder dicir unha palabra atinada, que chegue á alma,
á vida, cómprenos primeiro estar atentos ao que pasa, escoitar, ver,
discernir, acoller, deixarse cuestionar, aprender, para poder facer un
bo exercicio de sinodalidade misioneira coa nosa sociedade. Dicimos frecuentemente nos foros eclesiais con desalento que non se
nos escoita, que non se nos entende. Esforzámonos nós por escoitar
e entender con firmeza o que acontece ao redor noso? Sabemos
intuír no que acontece cada día, trazos dos «sinais dos tempos»
a través dos cales Deus non para de nos dicir palabras novas de
12 A mesma Laudato Si foi un exercicio perfecto da diálogo desde a fe cun mundo de
preocupacións ante o coidado da natureza, que foi moi positivamente acollido. Un exemplo
en ton menor témolo na Carta aos irmáns e irmás dos movementos e organizacións populares.
Pero os exemplos poderiámolos multiplicar por mil.
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vida?13 Tentamos achegarnos a todo o mundo atroz das múltiples
agresións á dignidade das persoas, nas moitas veces escuras implicacións persoais e estruturais? Por tradición temos sensibilidade
especial para sinalar co dedo as causas persoais, con pecado polo
medio, pero moito menos as causas estruturais, que se materializan
en liñas políticas concretas. De aí veñen logo as enormes reticencias
cara á participación política como mediación do reino de Deus. E
aí perdémonos con frecuencia. Non é unha escoita, non é un diálogo doado certamente. Recollo dous parágrafos da EG que desde
o primeiro momento me chamaron moito a atención:
«Pido a Deus que medre o número de políticos capaces de entrar
nun auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sandar as raíces
profundas e non a aparencia dos males do noso mundo! A política,
tan denigrada, é unha altísima vocación, é unhas das formas máis
preciosas da caridade, porque busca o ben común» (n. 205) .
«Calquera comunidade da Igrexa, na medida en que pretenda
subsistir tranquila sen se ocupar creativamente e cooperar con
eficiencia para que os pobres vivan con dignidade e para incluír a
todos, tamén correrá o risco da disolución, aínda que fale de temas
sociais ou critique os gobernos. Facilmente terminará sumida na
mundanidade espiritual, disimulada con prácticas relixiosas, con
reunións infecundas ou con discursos baleiros» (n. 207).

Tremendo prognóstico! E, para pechar este apartado, venme ao
recordo o dito de Pablo d’Ors –que non podo precisar agora con
cita–, onde afirmaba que para coñecer mellor o que pasa nas fonduras da sociedade, para coñecer a alma humana do presente (coa
13 Preparando este traballo, chegou ás miñas mans o libro recentisimamente editado
no Secretariado Trinitario por Ramón Prat i Pons, titulado El recuerdo de Dios. en camino
hacia el sentido de la vida; un libro apaixonante, que reflicte a experiencia vital de quen
desde a vida e desde a reflexión teolóxica dialoga co noso mundo. Di acerca do que estamos
escribindo: «Pero cando aprendemos a escoitar os desafíos propostos desde a nova linguaxe
verbal e corporal do mundo secular, a cuestión relixiosa proponse de maneiras diversas no
marco das novas espiritualidades. O problema radica en que moita xente rexeita determinadas estruturas eclesiásticas, determinadas maneiras de proceder e unha linguaxe ancorada
no pasado. Posiblemente esta renovación da transparencia e do discurso relixioso é o reto
máis importante que se lle presenta á teoloxía académica e a comunidade cristiá» (páx 71).
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que en principio na Igrexa buscamos dialogar), era moito máis útil
ler novela, poesía, literatura en fin, ca non andar dándolle tantas
voltas a tanto tratado teolóxico. Seguro que alguén disentirá, pero
o dito non deixa de ter o seu aquel.

5.- Da man da xente empobrecida
O mundo das pobrezas non é cómodo, non é apetecible, tendemos a fuxir del. E as comunidades cristiás, a Igrexa, por máis que
moitas veces somos criticadas coa nosa vinculación coa riqueza,
co poder, curiosamente é na debilidade vestida de mil cores onde
atopamos a ocasión de experimentar a Deus e de poder fortalecer
o noso dinamismo misioneiro. «Cando son débil, entón é cando
son forte», dicía Paulo (2Cor 12, 10); o misioneiro Paulo, que en
Cristo vía e anunciaba a un Deus débil, pero convencido de que
«a debilidade de Deus é máis forte ca toda a fortaleza dos homes»
(1Cor 1, 25); que vía que «o que hai de débil no mundo, iso foino
escoller Deus para desconcertar o poder» (1Cor 1, 27); e iso aprendeu de Deus: «Cos débiles fíxenme débil, para gañar os débiles»
(1Cor 9, 22); «e eu presenteime ante vós cunha sensación de debilidade e tremendo de medo» (1Cor 2, 3); e por iso pedía: «A quen
ten fe débil acollédeo sen discutir as súas opinións» (Rm 14, 1)
e demandaba constantemente que se respectasen as conciencias
débiles (1Cor 8, 9-13).
Tanto nas nosas comunidades cristiás coma na nosa sociedade
estamos cheos de debilidades. Quen se considere forte en Deus,
cheo de ganas de traballar por unha conversión misioneira á altura
da urxencia presente, terá a tentación de fuxir do débil, pero poderá
tamén propoñerse con paixón como facerse débil co débil para
gañar o débil. E converter este achegamento ao débil dos homes
e mulleres das nosas comunidades nun camiño para nos meter
en toda clase de debilidade existente no mundo do que formamos parte: moral, física, mental, económica, persoal, estrutural…
descubrindo pouco a pouco ese mundo como o mundo propio, o
mundo que me enriquece, que me permite bater cara a cara con
Deus, sen renunciar e sen lle quitar valor a experiencias humanas
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densas, gratificantes, que as hai e moitas nas nosas comunidades
e tamén no mundo circundante, cousa que axudará a darlle máis
razón aínda ao asolagamento na debilidade.
Frecuentemente, sen embargo, o mundo da pobreza é causa de
división nas comunidades cristiás e, polo tanto, tamén de apagamento. Atender pobrezas individuais atráenos e consólanos; atender pobrezas estruturais ponnos medo, esperta alertas, sospeitamos politizacións e acaba en enfrontamentos, máis ideolóxicos ca
evanxélicos. Remitímonos de novo ao número 207 da EG transcrito no final do apartado 4 deste estudo. É un tema delicado.
De inevitable confrontación seguramente. Pero que non debe ser
obviado, aínda que haxa que buscar o marco máis apropiado para
facelo e teremos que aprender a convivir na diferenza, e non facer
da diferenza, como o vemos moitas veces nos políticos, unha razón
para a agresión mutua.
As cousas cambiarán seguramente e faranse máis doadas, se
do debate ideolóxico baixamos ao terreo práctico. E, se para nos
mover neste terreo, seguimos os pasos de Xesús, de quen o Papa
copiou a metodoloxía misioneira da que fala en EG 24: Primerear, involucrarse, acompañar, frutificar e festexar. Achegarse ás
persoas pobres con fondo apego persoal e con lucidez estrutural é
o grande primeiro paso de calquera proposta misioneira. E facer
como facía Xesús, o primeiro gran misioneiro e mestre de misioneiros e misioneiras, ante o que todos somos simples aprendices;
sabendo que iso nos levará a choques co poder do sistema, que
onte e hoxe intenta denigrar a quen o cuestiona desde a dor da
xente marxinal.
Se estamos nunha comunidade cristiá, nunha parroquia ou
UPA, e non sabemos que facer, por onde empezar, como iniciar
unha conversión pastoral, ir á xente e grupos empobrecidos, coñecer, acoller, escoitar, acompañar, deixarse levar polo que o Espírito
a través deles nos suxira. Ser pobre e manter estreita amizade con
persoas e grupos empobrecidos é unha difícil aposta misioneira,
pero é a que sen dúbida e por camiños insospeitados nos levará
dereitiños á comunidade soñada por Xesús. A paixón misioneira
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cristiá empeza en Xesús, no seu Evanxeo, e leva tamén ao seu
Evanxeo, sen glosas. Todos, todas, sentimos serias resistencias a
abrazarnos co Evanxeo, aínda que así nolo propoñamos moitas
veces. É o que nos propón o Papa Francisco no n. 198 da EG,
palabras coas que queremos rematar o noso traballo:
«Por iso quero unha Igrexa pobre para os pobres. Eles teñen
moito que nos ensinar. Ademais de participar do sensus fidei, nas
súas propias dores coñecen o Cristo sufrinte. Cómpre que todos
nos deixemos evanxelizar por eles. A nova evanxelización é unha
invitación a recoñecer a forza salvífica das súas vidas e a poñelos
no centro do camiño da Igrexa. Estamos chamados a descubrir a
Cristo neles, a prestarlles a nosa voz nas súas causas, pero tamén
a ser os seus amigos, a escoitalos, a interpretalos e a recoller a misteriosa sabedoría que Deus nos quere comunicar a través deles»14.
Manuel Regal Ledo

14 Todo o capítulo IV da EG, La dimensión social da evanxelización, ofrece interesantes
reflexións que nos axudarán a movernos con acerto neste mundo tan determinante para
a misión. Unha vez máis é o tema da caridade nas «micro-relacións» (amizades, familia,
pequeno grupo) e nas «macro-relacións» (relacións sociais, económicas e políticas) do
que sabiamente escribiu Benedito XVI en Deus caritas est, 2006, e en Cáritas in Veritate,
n. 2, 2009.
E, cando este estudo estaba xa rematado, a Congregación para o Clero publicou o documento Conversión pastoral da comunidade parroquial ao servizo da misión evanxelizadora,
referido a cuestións directamente relacionadas co que aquí traballamos. Ofrecemos un
breve comentario do documento na «Crónica da Igrexa» desta mesma revista.
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Achega

Modelo e estilo organizativo
da Diocese de Bilbao
José Agustín Maiz Alcorta1

Acollo a invitación da revista Encrucillada como unha oportunidade para repasar unha dimensión importante da historia da
nosa diocese. É unha honra compartila e ofrecela como pequena
achega a un diálogo pastoral que poida enriquecernos a todos.
1

Tratarei de responder ao que se me pide en tres pasos. Primeiro,
darei conta das claves da remodelación na Diocese de Bilbao,
froito das cales nace un modelo e estilo organizativo concreto.
Segundo, enumerarei algunhas prácticas e accións remodeladoras. Finalmente, detereime na experiencia dos referentes parroquiais, unha aposta que pode chegar a cambiar a configuración
da diocese. Dada a limitación de espazo, limitareime a sinalar os
aspectos esenciais.

1.- Claves da remodelación na Diocese de Bilbao
a) A identidade da Igrexa. A Diocese de Bilbao expuxo a súa
dinámica pastoral en clave de remodelación. Elixiuse o
termo a conciencia, descartando outros como «reformulación
pastoral», «reorganización» ou «reestruturación». O termo
«remodelación» aludía directamente á renovación da identidade da Igrexa.
b) O Concilio Vaticano II. A remodelación pastoral da Diocese
enmárcase no proceso de recepción do Concilio Vaticano
1

José Agustín Maiz Alcorta é Vigairo Territorial das Vigairías IV e V da Diocese de Bilbao.
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II nas igrexas vascas. A carta pastoral conxunta dos bispos
vascos da coresma de 1983, A Igrexa, Comunidade Evanxelizadora, supón unha referencia básica para os proxectos de
reforma organizativa nas Igrexas vascas, que se consolidarán
na carta de 2005, Renovar as nosas comunidades cristiás.
Na Diocese de Bilbao a remodelación ten o seu arranque na
Asemblea Diocesana, celebrada entre 1984 e 1987. No tema
10, a corresponsabilidade nunha Igrexa comunitaria, pedíase
unha revisión das estruturas eclesiais, unha mellor articulación de carismas e ministerios, cun fortalecemento da corresponsabilidade. O ano 2000, dentro do II Plan Diocesano de
Evanxelización, o Consello Episcopal publicou o documento
Como nacer sendo xa vello?, que servirá de guía para a reflexión
e a toma de decisións con respecto á remodelación. Os plans
sucesivos apostaron claramente pola remodelación.
c) En perspectiva evanxelizadora. A remodelación vai máis aló
do organizativo ou estrutural. É verdade que se reestrutura
o mapa territorial, transfórmanse as parroquias e a vida pastoral comeza a pivotar ao redor das novas Unidades Pastorais
(UP), pero con iso preténdese responder á chamada do Espírito, que empuxa a anunciar a Boa Noticia nunha sociedade
moderna, cos recursos humanos dispoñibles.
d) Como obra de toda a comunidade. A remodelación é obra
de toda a comunidade. É toda a comunidade, en virtude do
bautismo, a que queda tocada pola dinámica transformadora
e a chamada á evanxelización. É máis: a remodelación ten o
seu punto crítico no desenvolvemento da corresponsabilidade
laical, coa apertura cara á súa ministerialidade.
e) Coa opción por un laicado con encomenda pastoral. Na Diocese de Bilbao a remodelación trouxo consigo e veu da man
dunha reconfiguración da ministerialidade, de maneira moi
especial, a ministerialidade laical. A remodelación ten no laicado con encomenda unha das súas principais claves.
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A Diocese de Bilbao conta coa experiencia singular de persoas laicas con encargo pastoral. Son persoas que responden
a unha chamada vocacional para o servizo eclesial, ben en
territorios, ben en servizos centrais da curia pastoral, con
formación teolóxico-pastoral específica e nomeamento episcopal. Actualmente son 130 os laicos e laicas que exercen
estas tarefas, 38 deles con retribución económica. A elas
hai que sumar os centos de mulleres e homes que, desde o
voluntariado, participan en tarefas de evanxelización, a nivel
parroquial, de UP ou vigairías. Son as persoas que forman
o núcleo da diocese. Sen elas a remodelación non sería posible. A súa contribución á misión evanxelizadora da Igrexa de
Biscaia é unha das bandeiras da Diocese.

2.- Prácticas e accións remodeladoras
O V Plan de Evanxelización, aprobado en 2014 para cinco anos,
mencionaba o avance na remodelación pastoral e a consolidación das UPs e o discernimento e o consecuente nomeamento de
referentes parroquiais como dúas das catro tarefas permanentes,
aquelas «que foron consideradas especialmente importantes para
a misión da Igrexa local nos próximos anos»2.
a) Creación e consolidación de UPs. A Carta Pastoral Renovar
as nosas comunidades cristiás definía a UP como o «conxunto
articulado de parroquias e outros centros eclesiais que se
integran entre si para complementárense e realizaren unidas
o que non poden realizar por separado. E para facelo cun
estilo novo: espiritual, comunitario, evanxelizador, corresponsable, personalizado, preocupado da preparación dos
evanxelizadores» (n. 79). A súa erección canónica debe contar
cun territorio definido, un equipo ministerial, un consello
pastoral de UP e un proxecto pastoral.
2 As outras dúas eran a aplicación do Directorio da Iniciación Cristiá e o interese pola
paz e a reconciliación, V PDE, n. 55.
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A UP trouxo consigo unha coordinación da acción misioneira e pastoral da Igrexa, cunha mellor distribución dos
axentes evanxelizadores e os recursos materiais existentes.
As parroquias seguen sendo o principal suxeito de evanxelización e a primeira instancia de organización administrativa (economía, arquivo e coidado do templo). Agora ben, as
accións pastorais tenden a se unificaren e coordinaren ao
redor das denominadas Mesas Pastorais (Cáritas ou Caridade e Xustiza, Catequese Familiar, Liturxia etc.). Un dos
aspectos máis sinalables da UP é a programación de celebracións litúrxicas comúns, como, por exemplo, as vixilias
de Pascua e Pentecoste.
O Equipo Ministerial é o equipo responsable da misión da
Igrexa nunha UP, promovendo e alentando a misión de toda a
comunidade e as vocacións específicas que se dan no seu seo.
Segundo o Código de Dereito Canónico, a UP estará confiada a un ou varios presbíteros. O bispo diocesano nomeará
tamén diáconos, persoas consagradas, laicas e laicos para
formaren parte do Equipo Ministerial da UP. A asunción de
responsabilidades por laicas e laicos, con carácter temporal
ou permanente, con dedicación total ou parcial, é unha realidade nas UPs.
A UP conta cun Consello, o órgano de corresponsabilidade
que expresa e impulsa o compromiso compartido na misión
común. Ao Consello correspóndelle estudar e valorar as actividades pastorais na UP, segundo as orientacións e plans de
evanxelización da diocese, así como suxerir conclusións prácticas sobre elas.
Actualmente, a Diocese de Bilbao divídese en 7 vigairías,
con 296 parroquias e 24 anexas. Desde 2009 realizouse un
esforzo importante para erixir UPs. Neste momento hai 25
UPs erixidas e 17 poden selo nos próximos dous anos, mentres que a erección das 4 restantes vai ser aprazada.

40
384

Encrucillada 219, setembro-outubro 2020

Modelo e estilo organizativo da Diocese de Bilbao

b) Clausura de parroquias. A creación de unidades parroquiais
supón reconfigurar a dinámica pastoral, ponderando a recolocación das accións eclesiais, entre elas a Liturxia. Non é
posible manter «todo» en todas as parroquias, nin soster
todas as parroquias. A clausura de parroquias é consecuencia da creación de UPs.
No últimos catro anos pecháronse 7 templos e algún outro
foi reconvertido en centro pastoral, todos na área de Bilbao.
A maioría dos templos pechados naceron coa expansión
urbana de mediados do século XX. As razóns que propiciaron a súa clausura son múltiples: a fragmentación do
suxeito eclesial, a desaparición das razóns que motivaron a
súa creación, a imposibilidade económica de manter todos
os locais, a deterioración e a inadecuación dalgúns deles,
entre outros.
Algunhas parroquias foron reconvertidas en centros de pastoral. Un centro pastoral, no marco da UP, pode ser un espazo
no que se ofrecen distintos servizos, dependendo da súa tipoloxía: centros de primeira acollida e orientación, espazo de
encontro oracional, de carácter ético-cívico-cultural ou lugares onde se centralice algún servizo específico da UP, por
exemplo, o servizo de Cáritas.
Os pasos a seguir para a clausura son sempre difíciles e dolorosos, pero coherentes coa aposta por unha igrexa comunitaria e corresponsable. Na súa decisión interveñen a asemblea
eucarística, o consello pastoral da UP, os seus responsables,
o Consello Episcopal e o Consello de Presbiterio. É especialmente importante acompañar aquelas comunidades cuxos
templos vaian ser pechados ou reconvertidos en centro pastoral, dada a natural resistencia a aceptalo.
c) Remodelación da Curia. A remodelación na Diocese atinxiu
de cheo á Curia, de maneira notable á Curia Pastoral. Foi
emprendida polo Consello Episcopal no curso 2012-13, buscando un dobre obxectivo: a coordinación interna, buscando
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superar a departamentalización e o fortalecemento do servizo
aos territorios e instancias pastorais. Pola súa especial incidencia, detémonos en dúas das cinco delegacións existentes
e nun dos secretariados.
A Delegación de Anuncio e Catequese inclúe as áreas de
infancia e mocidade, familia, pastoral universitaria, profesional e Catequese. Unha laica dirixe un equipo formado
por 9 persoas, ás que se unen persoas que traballan no
territorio.
A Delegación de Caridade e Xustiza coordina e impulsa os
ámbitos de pastoral da saúde, obreira, penal, Paz e Reconciliación e capacidades diversas. É de mencionar o labor
que se realiza na área de Paz e Reconciliación, así como a
coordinación con Cáritas. De feito, o Delegado, un laico, é,
ao mesmo tempo, o Delegado Episcopal de Cáritas Biscaia.
O Secretariado do Laicado inclúe, xunto á promoción do
laicado en xeral, a atención ao laicado con encomenda pastoral (vinculado anteriormente a Vigairía Xeral) e ao laicado
asociado (competencia da anterior Delegación de Apostolado Segrar).

3.- Referentes parroquiais
A inclusión de referentes parroquiais (RP) como unha das tarefas permanentes do V Plan de Evanxelización fala da súa especial
relevancia na pastoral de Diocese. A súa demanda nace do problema que suscita a animación pastoral de parroquias nas que o
presbítero está ausente.
En 2012 o Consello Episcopal aprobou o documento que regula
o réxime das persoas RPs, abrindo a posibilidade para unha reexposición do servizo ministerial e pastoral. RP é aquela persoa que
coopera no servizo propio do presbítero á atención global, promovendo e animando con el, e baixo a súa dirección, a actividade
pastoral. Deste xeito, a persoa RP presta un servizo de comuñón.
É aquí onde se atopa a novidade da figura: o seu servizo á comu42
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ñón, un labor reservado ata o de agora ao carisma do presbítero. A
persoa RP, di o número 6, «coopera na cura pastoral do presbítero
co fin de que a comunidade parroquial poida celebrar e vivir a
súa fe». A súa incorporación ou a súa estreita relación co equipo
ministerial da UP á que pertence, garantirá a consolidación da
figura.
O documento enumera as tarefas que a persoa RP está chamada
a realizar: acollida e comuñón (garantir a primeira acollida e indicar os pasos seguintes, asegurar a coordinación coa UP e coidar a
información á comunidade), servizo da Palabra, celebración da fe,
acción caritativa e seguimento da economía. Non todas recaen na
súa persoa; axudarase doutros axentes de pastoral e fomentará a
súa participación para encomendas específicas. A persoa RP mira
pola comuñón e responsabilízase da marcha xeral da comunidade.
Con todo, o documento deixa aberta a súa articulación cos equipos
pastorais e outros órganos de corresponsabilidade. Será cada UP
a que deba concretar a fórmula, atendendo ás necesidades detectadas e as persoas dispoñibles.
Os presbíteros xogan un papel determinante no desenvolvemento de todo o proceso. A súa actitude é esencial, como o deixa
ver o número 15 cando di que «para un bo inicio e seguimento da
experiencia precísanse presbíteros dispostos a acompañalos, que
saiban delegar e coordinar, que transmitan ilusión pola actividade
misioneira e evanxelizadora. Sen esta garantía é mellor non convidar a asumir tal responsabilidade».
Actualmente, a experiencia de RP é unha realidade en 9 UPs, a
maioría delas de carácter rural. Son UPs que contan cun número
elevado de parroquias e poucos sacerdotes para servilas. Moitas
perderan o seu último presbítero residente hai anos e as celebracións presididas por persoas laicas eran unha práctica habitual.
Por iso, moitas das figuras de referente están moi vinculadas ao
ámbito da liturxia. Son comunidades onde a realidade xerou un
sentido propio, case natural, de corresponsabilidade, o cal propiciou e facilitou todo o proceso.
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Ademais dos mencionados, o documento permite entrever outros
dous acentos que merece a pena subliñar.
– Primeiro, a pastoral de RP responde á situación de crise eclesial que vivimos. A UP Tabira, onde se integran Durango e
outros 6 municipios, é onde mellor se desenvolveu a experiencia. Nos seus comezos, cara a 2012, o Equipo Ministerial
comezaba a súa análise constatando a grave crise que vivía
a Igrexa. A crise, dicíase, era moito máis ca a falta de sacerdotes; era unha crise de cambio de época e expresábase de
múltiples maneiras. O Equipo Ministerial recoñecía as súas
dificultades e limitacións para responder adecuadamente a
esa crise. Con todo, esas dificultades non impedían compartir
unha profunda convicción: o modelo de Igrexa herdado (unha
Igrexa de cristiandade, centrada na administración dos sacramentos e no papel hexemónico dos sacerdotes) foi superado. O
Equipo sentía que o Espírito os conducía cara a un modelo de
Igrexa comunidade e misioneira. O Equipo Ministerial constataba que o modelo de Igrexa sustentado no servizo ministerial do sacerdote debía deixar paso a unha Igrexa que impulse
o protagonismo da comunidade parroquial.
– Segundo, o documento dá pé a encarar retos pastorais actuais
e pensar en escenarios futuros. Por exemplo, é abondo con
que unha comunidade pequena poida celebrar a súa fe? Como
pode encarar a súa participación na acción caritativa que a
UP realiza de maneira central? Como atender ás persoas que
forman esas comunidades? Cales son os mínimos para manter
viva unha parroquia?
A novidade da experiencia e a falta de modelos previos causou
unha excesiva pluralidade na configuración de RPs e unha certa
difusión da súa identidade e as súas funcións. A maioría das persoas que exercen esta función atópanse satisfeitas, son aceptadas e respectadas pola comunidade, pero botan en falta un maior
acompañamento por parte dos sacerdotes. Con todo, alí onde a
experiencia se leva adiante, constátase que é o camiño para seguir.
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A clave do seu éxito depende basicamente de catro factores: que
a persoa referente adquirise conciencia da súa misión; que o presbítero asuma a súa función de acompañante e coopere con ela na
atención á globalidade; que a comunidade acolla a persoa RP e viva
a chamada á corresponsabilidade, e, finalmente, que o Bispo e o
seu Consello sigan guiando e apoiando o proceso.
José Agustín Maiz Alcorta
Diocese de Bilbao
Traduciu: Xesús Portas Ferro
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Os Cotos, unha igrexa que
quere ser IGREXA
Gonzalo Domínguez Barciela

Os Cotos é unha Unidade Pastoral nacida a finais do ano 2003
(constituída oficialmente en nadal do 2013 con dez anos xa de
rodaxe), pertencente a diocese de Tui-Vigo. Está formada por dez
parroquias de tres concellos, nas beiras da Serra do Suído, apenas
a 30 quilómetros de Vigo ou Pontevedra.
Hoxe en día son os seus co-párrocos Gonzalo e Andrés, que
substituíu a Xosé Manuel Lence en outubro do 2013.
a) Velaquí uns trazos que nos enmarcan nunha Igrexa que
quere ser IGREXA:
1. Comunidade de comunidades. O obxectivo pasa por non
perder o sentido de parroquia en cada unha da dez parroquias, e ao mesmo tempo medrar no sentido de ser unha
comunidade formada por dez comunidades, sendo moi
importante a creación de criterios comúns para todas elas.
Todas iguais, todas importantes.
2. Rural. Tratando sempre de poñer en valor o mundo da
aldea, sen deixarse levar polo número de habitantes. En
total andamos arredor de 2.000 habitantes, repartidos en
moitos pequenos núcleos de poboación (ata 16 centros de
culto), sen que ningún se impuña sobre os demais.
3. Galega. Necesariamente como lingua vehicular do sentir
relixioso, pois é a fala cotiá. E non só cuestión de lingua
senón tamén de pensamento e cultura. Fíxose necesaria a
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renovación de todo o fenómeno relixioso na lingua propia
(liturxia dende bautismo a enterros, catequese continua
dende os 6 aos 15 anos, catequese de adultos, consellos
parroquiais e pastorais, novenas, festas e romarías… todo
dende un sentir e vivir en galego).
4. Feminina. A presenza da muller é a que dá forma á vida
cristiá, asumindo cargos de xestión e responsabilidade
parroquial. Faise tan imprescindible escoitar a súa voz,
como que elas mesmas se sentan unha voz escoitada na
parroquia, tanto social como relixiosamente.
5. Con atención preferente a maiores. Son comunidades
que sufriron a marcha das xeracións novas, deixando atrás
a realidade da ancianidade vivida con poucos recursos e
atencións. Faise necesario o equilibrio entre semana e fin
de semana, inverno e verán… pois son grandes os cambios
duns a outros momentos. A día de hoxe, nesta sociedade
na que se te valora en función do «para que vales», a
igrexa é dos poucos recunchos que lles queda ás persoas
maiores. Certo que é unha igrexa de mulleres maiores,
pero sería unha traxedia que tamén a igrexa lles pechara
as portas.
6. Con gratuidade. É outros dos criterios que marca a esta
realidade de Os Cotos, pois a fe vívese sen aranceis, todo
se fai dende a gratuidade. Ao principio fíxose difícil, pero
unha axeitada xestión económica feita polos veciños en cada
parroquia deu como resultado unha maior implicación por
parte de todos. Cada ano estamos superando os 50.000
euros de ingresos brutos sumando as dez parroquias.
7. Fondo Común de Os Cotos. Esta boa xestión económica
nas parroquias vén acompañada da creación dun fondo
común no que todas as comunidades aportan unha cantidade mensual, co que podemos sufragar os gastos comúns
de Os Cotos. O gasto medio por ano da Unidade Pastoral
de Os Cotos anda arredor dos doce mil euros.
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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8. Catequese conxunta. Aproveitando o calendario escolar a
catequese faise conxunta na parroquia de Fornelos, onde
está o colexio, en día de semana, no remate do horario escolar. É unha catequese continuada dende os sete anos ata alá
polos quince. Para as familias que veñen na fin de semana
ofrécese a posibilidade de catequese os sábado á tarde (a
verdade é que nesta xornada hai moi poucos nenos e mozos).
9. Liturxia participativa. Todas as celebracións implican
á participación de leigos, intentado que en cada comunidade haxa un grupiño de voluntarios de xeito que non sexa
sempre a mesma persoa. Hoxe en día durante unha xornada dominical poden estar participando directamente uns
corenta leigos.
10. A festa da Vixilia Pascual. Esta celebración conxunta no
pavillón de deportes marca tamén unha maneira de ser
e facer igrexa, pois é unha celebración na que se reúnen
unhas 400 persoas (contrátase un autobús para que pase
polas dez parroquias) e na que participan directamente uns
60 voluntarios con algo a ler e a facer, dando pé a que
cada parroquia se sinta moi partícipe na celebración litúrxica, e porqué non dicilo, na festa posterior con chocolate
e rosca. Cada ano intentamos que esa sexa a celebración
que marque as do resto do ano, e así fomos traballando
na vixilia pascual distintas realidades: refuxiados, maiores,
violencia de xénero, igualdade, abusos, coidado da natureza,
incendios… na vindeira será, sen dúbida, a pandemia.
11. A festa de Os Cotos. Ten lugar o 15 de agosto e compartimos misa e mesa nun dos merendeiros que hai no monte.
É a única celebración do día e compartimos a eucaristía no
monte, e un xantar no que cada quen leva as súas cousas
e pasamos a tarde de troula. É unha ocasión moi valorada
polos veciños pois trátase dun encontro no que se reforzan
os lazos entre todos, dende a misa, os manxares, o plantar
algunha árbore, as partidas de cartas, a música popular, as
ganas de pasalo ben…
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12. Preparación de cada celebración. No esforzo por facer
de todas «parroquias iguais», foi necesaria a preparación
das celebracións dominicais. Supón traballo directo para
os párrocos pois somos nós os que preparamos ao longo
da semana estas celebracións, intentando que sexan participativas, actuais, e dignas. Cada celebración é específica
para ese domingo, é a mesma en todas as parroquias, e é a
mesma das celebracións da palabra.
13. Celebracións da palabra en ausencia do párroco. Unha
realidade que pouco a pouco se foi impondo. A día de hoxe
todas as parroquias teñen celebración da palabra algún
domingo ao mes. Esta celebración está dirixida por persoas da propia parroquia (este criterio asumímolo dende o
comezo da Unidade Pastoral de Os Cotos e parecíanos que
así era mellor que se viñese alguén de fora presidir a celebración). Ao principio custou pois non había ningún referente de tal cousa na diocese, pero pouco a pouco, como a
semente na terra, foise facendo e hoxe non supón dificultade
ningunha, dándose mesmo o caso de que axudou e moito a
que foran celebracións máis participativas («non está o cura
para rezar, para cantar, para falar… pero estamos nós, e
rezamos, cantamos, falamos…»). Na maioría das parroquias
esta responsabilidade asumírona mulleres, o cal axudou a
unha maior e mellor implicación da muller na igrexa.
14. Cáritas interparroquial. Un labor moito máis alá de
comida e roupa, pois dende un primeiro momento tiñamos claro que tiña que ser unha cáritas promocional e con
atención preferente polos maiores. Nesta zona relativamente
próxima a Vigo e Pontevedra (menos de 30 quilómetros) as
necesidades de roupa e comida, maiormente están cubertas,
pero si hai outras carencias. Apoio a maiores, cooperación
cos servizos sociais dos concellos, alternativas de tempo
libre, busca de emprego… son realidades nas que se quere
implicar Cáritas interparroquial de Os Cotos sempre baixo
o amparo de Cáritas diocesana.
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Neste facer foi importante a cooperación que se tivo
durante anos con unhas comunidades de Zambia (Kasempa
e Kamakechi) a través do cura misioneiro que as tiña ao
fronte, Gándara, un cura da nosa diocese. (Por desgraza
o seu falecemento inesperado truncou parte deste traballo
directo, e dende logo de conciencia).
15. Atentos á realidade. Nesta igrexa actual e actualizada faise
necesaria a referencia constante a algunhas realidades das
que non queremos fuxir: refuxiados, violencia de xénero,
soidade de maiores, abusos de nenos, natureza maltratada
cos incendios… Estas referencias están constantemente
presentes en todas as celebracións.
16. Folla parroquial mensual. Imos polo mes 175 e imprimimos 550 copias de xeito que chegue a moitas casas.
Nalgunha parroquia chega practicamente a todas. É un
servizo co que achegamos os horarios das celebración que
haberá no mes, pero é moito máis, pois na folla parroquial
vai sempre unha reflexión de actualidade, vai un consello,
un pasatempo, un santo dese mes, unha palabras do Papa
Francisco, un conto, e algunha cousa máis profunda da
nosa fe. Para esta folla parroquial cóntase coa colaboración
directa dalgunha muller das parroquias, sendo elas as que
deciden de que falar cada mes.
17. Páxina web. Darse a coñecer, e poñer a disposición todo o
que se vai facendo foi todo un acerto coa creación da páxina
web www.oscotos.eu
Está xestionada por un veciño de Fornelos e unha de Estacas. Na actualidade están rexistradas unhas 120.000 visitas.
Énos unha ferramenta moi válida para que todas as parroquias se sintan tratadas por igual, e sérvenos para deixar
constancia pública e por escrito deste camiño de facer
igrexa en Os Cotos. Foi unha ferramenta fundamental neste
tempo de pandemia (falarémolo máis adiante). Esta páxina é
ben acollida por algúns veciños que hai anos deixaron estas
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terras, e que dalgún xeito lles permite sentir que seguen
estando preto dende lonxe.
18. Postal de Nadal e beléns. Cada ano, dende hai máis de
dez, unha veciña fai á man 550 postais exclusivas que son
entregadas ás familias das parroquias. Tamén en Nadal
fanse uns beléns moi particulares nalgunhas parroquias:
nun carro de bois, nunhas cestas, nunhas ánforas de barro,
nunha terra queimada, nuns pipotes de viño, nunhas sachadeiras…
19. Igrexa máis de leigos e menos clerical. En cuestións tan
cotiás como que para os enterros e funerais non hai máis
ca un dos párrocos. Igualmente nas festas non está máis ca
un dos párrocos. Con intencións comunitarias na eucaristía
de semana, pois non hai máis ca unha en cada parroquia.
20. O cura pode ser necesario, pero a comunidade é imprescindible. Isto é poñer en valor o que realmente ten que ter
valor. Vimos de moitos tempos no que todo o que tiña que
ver coa parroquia se artellaba arredor do cura, pero agora
estamos no camiño de que o que ten que ver coa parroquia
ten que artellarse arredor da comunidade, e o cura non é
máis que un máis na comunidade (isto non desmerece a
labor do cura, ao contrario, aséntaa).
21. Diocesaneidade. Cando nace a Unidade Pastoral de Os
Cotos faino baixo o amparo da diocese, pois non se trata
dun proxecto persoal duns curas senón que se trata dun
proxecto amparado e avalado pola diocese, de feito durante
diversas ocasións o bispo e os responsables diocesanos acudiron para encontrárense cos propios veciños e avalaren o
que os párrocos lles íamos propoñendo.
Os Cotos vimos sendo unha igrexa sinxela, de xente sinxela,
e para xente sinxela. Aos poucos, somos semente dunha fe
que facemos crible no día a día. Non temos nin grandes
retos nin grandes pretensións, somos pouco a pouco, moi
pouco a pouco.
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E agora tocaron tempos de pandemia, algo para o que non
estabamos preparados, e nin no maxín de cada día se nos
pasara pola cabeza.
b) Para tempos de pandemia:
Quen nos ía dicir que íamos ter que vivir un confinamento nas
nosas casas?
Quen nos ía dicir que a mellor medicina ía ser quedarnos na
casa?
Quen nos ía dicir que íamos ter que pasar días e semanas lonxe
de parentes, amigos e veciños, para mellor coidalos?
Quen nos ía dicir que non poderíamos ir á igrexa rezar, nin ao
tanatorio a acompañar, nin ao cemiterio a despedir?
Quen nolo ía dicir? pero aí estaba. Foron camiños a reinventar
cada día.
Dende o 13 de marzo, na Unidade Pastoral de Os Cotos pechamos as igrexas e abrimos a fe nas casas.
Primeiro cun comunicado que fixemos chegar a toda a veciñanza, no que asentabamos a responsabilidade de crentes dende
cada fogar. Intuíamos que se achegaban tempos impensables nos
que teríamos que reinventar unha fe vivida en familia, e sen a
presenza da igrexa clerical. Os párrocos fomos preparando cada
celebración dominical, e fómolas pondo nas mans de cada fogar.
Certo que tiñamos a experiencia de ter compartido durante anos
moitos domingos sen párroco, sendo os leigos os protagonistas da
celebración. Agora era seguir nese mesmo camiño.
Fomos ofrecendo cada semana, dende a páxina web, e dende
outras plataformas como whatsapp, o material para rezar en cada
casa. Un material acompañado dun taboleiro co que se axudaba
a unha mellor participación en cada unha destas celebracións.
Ofreceuse publicamente a través da páxina web, e durante semanas e meses a unhas 120 familias en particular. Así mesmo se lle
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enviaba ao bispo, aos responsables da liturxia da nosa diocese, a
uns poucos compañeiros curas diocesanos e a plataformas como
Faiga (Fagamos Igrexa Galega), Crentes no rural…
Así tocou compartir os domingos de coresma.
Para o día de Ramos, en pleno confinamento, preparamos a
celebración para tela na porta da casa, engalanándoa cuns ramos.
Celebramos o día do Perdón, cunha montaxe feita en Os Cotos
e subida a YouTube. Eses pecados, eses atrancos, esas pedras grandes e pequenas que non nos deixan camiñar orgullosos e que coa
axuda da man do Pai sonnos quitadas do medio.
Vivimos o Xoves Santo, na nosa mesa, co noso pan e viño e
unhas mans, lembrando a xente que nestes momentos están soas.
As nosas quixeron ser mans abertas, acolledoras, responsables, e
igual que nas semanas anteriores coa axuda da celebración que
preparamos os párrocos puidemos lembrar aquela cea, naquel
fogar de Xerusalén, aquela mesa de amigos e amigas que soñaban
con unha vida en irmandade.
Tamén celebramos o venres Santo, e nesta ocasión foi a través
dun viacrucis preparado por unha veciña dunha das parroquias. A
través da plataforma YouTube púxose a disposición de cada fogar.
E como non, a Vixilia Pascual que tantos anos celebramos
dunha forma tan especial en comunidade. Este ano fíxosenos raro
non estar o sábado pola mañá axudando no pavillón e non ter a
xente coma todos os anos preto do barril da auga, procurando non
quedar sen ela.
Si, todo iso na vixilia deste ano non o tivemos… pero tivemos a
oportunidade de ter un vídeo en YouTube doutros anos e lembrar
como o fixeramos en tempos atrás, ver a xente que xa non está con
nós, ver como pasan os anos… e unha rapaza dunha das parroquias regalou unha pequeniña montaxe do que para ela significaba
a Festa da Pascua. Foi unha montaxe sinxela, imaxinativa, e sobre
todo agradecida dunha igrexa que quere ser IGREXA.
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Viviuse a Pascua e unha vez máis as celebracións na casa foron
preparadas e animadas cuns taboleiros que nos fixeron vivilas
dunha forma máis animada e comprensiva para poder facer camiño
na vida da man do Resucitado.
En todo este tempo tivemos ocasión de colaborar con aportes
aos comedores sociais de Vigo, pois aínda que no noso contorno
non foi necesario si quixemos este compartir. Importante tamén
dicir que en todo momento estivemos a disposición de facer compras, ou recoller medicinas para algúns casos de necesidade puntual, colaborando co concello e con outras entidades.
Con isto queremos transmitir que a igrexa non a podemos reducir a un espazo de pedra, con máis ou menos anos, cheo de bancos
e imaxes… Igrexa somos todos, e igrexa somos nas nosas casas,
e en Os Cotos durante este tempo de pandemia somos esa igrexa
que quere ser IGREXA dende cada fogar.
Gonzalo Domínguez Barciela
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Unha experiencia pastoral
na parroquia de Mandiá
Carme Solloso Blanco1

O que vou contar aquí é unha experiencia coral, pois aféctame
na miña vivencia persoal da fe no seo dunha comunidade, mais,
tamén, é a da propia comunidade no seu conxunto. Por esa razón
vanse escoitar neste relato outros ecos e voces que resoan a traveso de min, ofrecendo unha mirada plural á vez que particular
sobre o vivido.
1

Esta experiencia ten lugar nunha parroquia concreta, Mandiá,
que sendo relativamente grande en extensión, non o é tanto en
poboación. Situada preto de Ferrol nun antigo señorío, o de
Mandiá, ten como párroco a Xaquín Campo Freire dende hai 23
anos. As celebracións son sempre en galego. Nelas participamos
persoas de Mandiá, e tamén doutros lugares. Moitas somos mulleres. Hai tamén algúns nenos, a maioría preparando a primeira
comuñón.
A catequese en Mandiá faise no seo da familia, é dicir, son as
familias as que traballan coas nenas e nenos o catecismo correspondente. As principais transmisoras da fe cristiá son as nais,
sendo tamén as que traen, en xeral, ás fillas e fillos á misa e,
aínda se os traen os pais, son elas as que levan o peso da formación
relixiosa dos rapaces. Existe un Consello Parroquial constituído
por homes da parroquia que levan conta das obras e conservación
que se precisan na igrexa, do cemiterio e de calquera outro asunto
relacionado, incluídas as contas.
1 Carme Solloso Blanco é médica coordinadora de urxencias no CHUF. Tamén forma
parte do Consello de Redacción da revista Encrucillada.
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Mandiá como parroquia esténdese ata Covas, comprendendo
Papoi –onde se atopa a capela de San Pedro de Marmancón– na
que se celebra misa pola tarde, un domingo de cada tres. En Papoi
existe un grupo de mulleres que se xuntan cada mércores. Coordinadas por Xaquín, estudan e reflexionan durante o curso escolar
en torno a un libro escollido para esta fin.
Cando, hai dous anos, Xaquín tomou a decisión de ir facer
un curso de actualización pastoral a Madrid, as posibilidades
de atopar un substituto para o seu labor eran tan incertas como
inexistentes. Non se quería pechar a igrexa, como tampouco a
comunidade quería deixar de ter celebracións. Foi así como, contando coa colaboración de Xaquín e tendo en conta que se estaba
xestando xa o proxecto das Unidades Pastorais (UPA) na Diocese,
puxemos mans á obra.
Posto que as UPA forman parte dun Plan Diocesano entendido como parte da renovación que o papa Francisco urxe a levar
para poñer en pe unha igrexa misioneira –toda a igrexa universal
está chamada a ser unha transformación misioneira, abandonando
fronteiras, inercias e costumes para transmitir a alegría do encontro con Cristo, a alegría do Evanxeo– que mellor que iniciar unha
nova andaina na nosa parroquia, fomentando esa renovación?
Neste contexto comezamos a falar nun pequeno grupo que
naquel momento nos xuntabamos para traballar un tema relacionado co acompañamento. Cando se viu a inevitabilidade de quedar
sen cura, e ante a situación actual que vivimos: media de idade
moi elevada entre os sacerdotes, falla de vocacións, diminución
do número de asistentes ás misas, misas exprés con curas estresados a carreiras polas estradas para cumprir horarios… Empezouse
a estudar a posibilidade de facer celebracións da Palabra levadas pola propia comunidade tendo na distancia a orientación de
Xaquín e, máis preto, o apoio ocasional dalgún párroco para poder
facer os enterros e celebrar os sacramentos. Desa posibilidade inicial, chea de incertezas, fomos pasando a un espazo de reflexión
sobre como se podía levar isto á práctica cada domingo, e como
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compartilo co resto da comunidade para convertela nunha realidade. Finalmente programouse unha xuntanza xeral para escoitar
o que pensaban as freguesas.
Non descubro nada novo se digo que calquera cambio atopa
dificultades. Pecamos de pouca confianza en nós mesmas á hora
de afrontar retos, máis se cabe cando se trata de temas relativos á
Igrexa. Levamos o peso dun excesivo clericalismo que vén de lonxe
e que nos infundiu falla de seguridade nas posibilidades e competencias propias. Por suposto, isto multiplícase por moito no que
atinxe ás mulleres que sempre se ocuparon dos labores menos valorados e pouco da xestión, organización ou liturxia. O que se deu
naquela primeira xuntanza en Mandiá, para tratar deste futuro
cambio, foi o froito desas inseguridades e inercias, da idea de que
sen consagración a misa ía ser coma un sucedáneo, de que non se
podía celebrar de xeito adecuado sen un cura presidindo. Aínda
escoitándose voces que falaban de intentalo e non deixar pasar a
oportunidade, a situación non se mostraba todo o favorable que
sería de desexar. Tivo que pasar un chisquiño de tempo para que
fósemos capaces de arrancar co novo proxecto, tomando conciencia de que se non se facía quedaría botar o peche á igrexa e perder
a comunidade. Unha das pegas engadidas foi que algúns dos que
formamos parte do grupo non residimos na parroquia, logo había
certa prevención a que se puidese soster a continuidade no tempo.
Tanto a título persoal como no nome das que están colaborando
nesta andaina, hei dicir que sempre me sentín/nos sentimos ben
aceptadas na parroquia, de xeito que me gusta considerarme unha
filla adoptada pola freguesía de Mandiá, á que tanto lle debo na
vivencia da fe e polo que me sinto agradecida.
Comezamos así a preparar a celebración, sendo levada inicialmente por Zoraida Rodríguez Bustabad. A súa elección tivo que
ver con moitos factores. Amén da súa capacidade e implicación
na parroquia, había outros, como o vivir preto de Mandiá, estar
nunha situación de prexubilación que lle permitía dedicar certo
tempo a tarefas coma a catequese, a súa formación e experiencia
como pedagoga centrada no eido da educación e, por descontado,
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a conciencia de ser muller nunha igrexa que non dá o paso de
considerarnos en pé de igualdade.
A idea era ir rotando cada certo tempo para asegurar un núcleo
permanente no grupo que permitise intercambiarse sen obstaculizar o proxecto.
Outra muller da parroquia, Ana Amado, que acode regularmente á misa coas súas tres fillas, quixo facerse cargo da preparación da Confirmación, cun grupo de 6 mociñas que inclúe as súas
fillas adolescentes.
Decidiuse que iamos utilizar o misal cos textos litúrxicos aprobados pola Conferencia Episcopal Española, que recibiron a recognitio da Santa Sé. Os comentarios e introducións foron realizadas
polo P. Joan María Canals. Empezariamos coas homilías publicadas semanalmente por J. A. Pagola, enriquecidas posteriormente
con outros textos publicados por Manolo Regal, Fe Adulta, Os
Cotos etc. Moitas veces usando anotacións ou adaptacións á realidade da nosa parroquia. Invitouse a participar a quen quixera,
colaborando de xeitos diversos, con lecturas, preces…
Lucía Santiago, pese a vivir en Vigo, pola súa querenza e vinculación á parroquia e os seus coñecementos musicais axudounos,
entre outras cousas, cos cantos. Mesmo buscou textos nos que inspirarnos, apoiando e aportando suxestións ou comentando outras
experiencias.
Dende o primeiro momento, a atención, o respecto e o silencio
habituais nas celebracións da parroquia, estiveron presentes. Certo
que algunhas persoas deixaron de vir á igrexa, porque non sentían
que aquilo fose o mesmo ca unha misa, mais outras, que de inicio
pensaban que ían botar algo en falla, descubriron que o Evanxeo
e o encontro con Cristo ten lugar en calquera sitio onde dous ou
tres se reúnen no seu nome.
Zoraida abriu camiño a outras que fomos detrás continuando as
súas pegadas. Pese ás dúbidas e aos atrancos, as celebracións foron
para diante e sentimos a presenza do Espírito entre nós animándonos e impulsándonos a seguir. O labor de Zoraida e a súa afouteza
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foron inestimables. Algunhas das que no inicio non vían claro o
proxecto, foron cambiando de idea a medida que experimentaban
que o cura non era indispensable para facer comunidade. Nas xuntanzas que viñeron despois para avaliar o que se estaba a facer, e
modificar ou mellorar o que fose preciso, recolléronse sempre boas
críticas. En xeral, houbo aceptación ao cambio, o que ata sorprendía a aquelas con máis dúbidas iniciais.
Como o Bispo, Luis Ángel de las Heras, por problemas de saúde,
se atopaba fóra naquel tempo, veu nalgunha ocasión á celebración
o Vicario Xeral da diocese, Antonio Rodríguez Basanta, ao ser invitado. Situábase sempre entre o pobo fiel e deixaba facer sen afogar
coa súa presenza. O feito de compartir connosco esas celebracións,
de animarnos e apoiarnos abertamente, foi un estímulo para a
freguesía. Quero sinalar que sempre tivo palabras de alento, confirmando o que xa se sabía, que só aquelas parroquias que abran
camiños e afronten o incerto futuro xuntos, continuarán vivas. O
resto esmorecerá ata desaparecer.
Tivemos tamén unha xuntanza posterior e aberta co Bispo e o
Vicario, a onde acudiu quen quixo, pois, a invitación fíxose desde
a celebración do domingo, animando á participación. Nela expuxemos como viviamos a situación e o que aprendiamos dela a medida
que avanzabamos. Tamén comentamos abertamente o que nos desgustaba. Moitas ansiamos as reformas que hai que levar a cabo
no que ten que ver coa liturxia, co papel da muller e co excesivo
clericalismo que aínda vivimos dentro da Igrexa, lamentando que
falte unha maioría de idade no laicado.
Vou tentar resumir parte do que falamos nesas xuntanzas e nas
postas en común, mencionando polo menos aquelas cousas que
me parecen máis salientables e pedindo desculpas de antemán aos
que non se sintan ben representados. Non é doado expor todo o
expresado e manifestado neste período de tempo.
– Zoraida, ademais de ser quen levou de inicio as celebracións,
encargouse da catequese e de coordinar e animar o grupo de
mulleres de Papoi. Ao longo deses dous cursos traballaron dous
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textos: «Cristoloxía para empezar» de J. R. Busto e «No te olvides
de los pobres» de J. L. Segovia e L. A. Aranguren. Este grupo foi
de gran relevancia para introducir e afondar conceptos, sen desprezar que explicarllos aos demais obriga a pensar e fomenta a
aprendizaxe. Zoraida adoita dicir que a moveu un espírito de servizo a Deus, á Igrexa e á comunidade. Na celebración da liturxia,
cada domingo, atopou a compensación de preparala ao longo da
semana. Decatouse como a análise e reflexión detidas do Evanxeo
provocaban nela unha profunda transformación na vivencia da fe.
Confesa que o eixo fundamental ao redor do que xira a súa vida
é o Evanxeo e que despois de tantos anos léndoo e escoitándoo,
non tivera a sensación que agora experimenta de captar mellor
o seu significado, do que lle di a ela persoalmente. Así foi como
esta práctica lle serviu de revisión e auto-coñecemento. Aceptar as
dúbidas, tomando conciencia de que é unha muller de fe porque
quere tela, mentres segue evolucionando e vai descubrindo que se
lle revelan asuntos que para ela eran misterios difíciles de entender. Notar por exemplo a influenza do Espírito Santo, que tanto se
lle «resistía» antes. Lembra un domingo de maio, que colleu forzas
nas palabras do evanxeo de Xn 10, 27-30: «Vós non credes porque
non sodes das miñas ovellas». «As miñas ovellas escoitan a miña
voz, e eu coñézoas; elas séguenme e eu doulles a vida eterna». E
logo, na homilía de Pagola: «Xesús non forza a ninguén. El soamente chama. A decisión de seguilo depende de nós. Só se escoitamos e o seguimos, establecemos con Xesús esa relación que leva
á vida eterna… Nada hai tan decisivo para ser cristián como tomar
a decisión de vivir como seguidor ou seguidora de Xesús… Por iso,
a fe non consiste primordialmente en crer algo sobre Xesús, senón
en crelo a el». Di Zoraida que quere pertencer a esta Igrexa, a
pesares dos seus defectos. Reclama o seu papel dentro dela coma
muller, e pregúntase nalgúns momentos: Onde están os homes?
Cre na colaboración dende dentro para transformala: «moita xente
pequena facendo cousas pequenas pode cambiar o mundo».
– Nieves Espiñeira fala sempre de que hai que estar atenta aos
signos dos tempos. Esa teima súa fixo que se puxese axiña en marcha
tratando de coordinar e ilusionar a todos os que quixeran participar
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os domingos nas lecturas, nas preces, nos cantos, nos avisos… Para
ela, a celebración da Palabra é o alimento espiritual da semana.
Sérvelle de estímulo saber que camiña cunha comunidade como o
fixeron os discípulos de Xesús. Sente a Deus no medio de nós e o
seu Espírito alentándonos no camiñar. Nieves encargouse de San
Pedro de Marmancón, que se nutre dun pequeno grupo de mulleres fieis ao Evanxeo e á misa. Non aforra palabras para expresar a
emoción que sentiu levando a celebración con elas. Como confiaron
nela entendendo que se abría unha oportunidade e non un obstáculo. Describe a experiencia como iluminadora e pacificadora.
– Ana Solloso conta que trala inseguridade inicial que produce
o «facerse cargo de aquilo para o que non sabes se estás preparada», xurdiu coma antídoto a vontade de servizo. Deste xeito, a
preocupación polo que vas comunicar e o xeito de facelo dá paso á
responsabilidade de transmitir o Evanxeo e como traer aos tempos
actuais esa mensaxe que debe interpelarnos, facernos pensar,
meditar e cambiar, non só no momento da celebración, tamén
despois, tratando de poñelo en práctica e de vivilo no contorno,
é dicir, transformando o mundo que nos rodea. A ela axudoulle
ter presente como Xesús non escolleu aos máis doutos ou sabios,
senón á xente sinxela e humilde. Recoñece que preparar as lecturas e afondar sobre elas lle fixo madurar na fe e descubrir outras
dimensións e adquirir coñecementos.
– Xaquín constata que o sucedido na parroquia foi unha graza
de Deus á que soubemos responder persoal e comunitariamente
con madureza, iniciativa e eclesialidade: «dádelles vós de comer».
Abríndose unha experiencia de fe e esperanza para o futuro do
mundo rural. Recoñece que non temos a exclusiva das respostas,
que a vida presentóusenos así. Dálle importancia a non ficar parados e pasivos. As formas serían outras noutras circunstancias, mais
o importante é dar respostas realistas e evanxelicamente adecuadas. Di que ante a chamada respondemos: Si. De aí a inmensa
gratitude que ten con Mandiá e Marmancón, e con todo o grupo de
mulleres, homes, nenos e maiores. Valora a grande axuda que foi o
Consello Parroquial. Non entende a vida cristiá sen comunidade e
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sen comunidades e afirma que foi unha experiencia do Deus connosco. Coma un valor importante, engade a confianza entre todos
na Igrexa, así como a aceptación por parte do Bispo. Parécelle clave
o seguimento e apoio positivo, próximo e continuo, por parte do
Vicario Xeral, sen coutar nunca a resposta do pobo fiel. Ten ben
presente cando o Bispo dixo ao final da xuntanza: Non cansedes!
Deixo aquí algunhas das testemuñas e expresións que saíron na
xuntanza co Bispo e o Vicario: «a comunidade é coma unha familia que te educa e axuda a medrar», « todos somos instrumentos
de Deus», «encontro paz, cariño e a Deus», «sentirse discípula de
Cristo», «oportunidade e alternativa de futuro», «sentirse misioneira», «o que se está a facer vívoo como unha experiencia do
Espírito que sinto moi preto», «dende dentro e dende a fidelidade,
non me resisto a reclamar o papel da muller na Igrexa», «a máis
beneficiada de todo isto son eu», «o rural é un valor; o grao de
mostaza fermentou en Mandiá coa presenza do Espírito».
Asumir a celebración da Palabra cada domingo significou facernos co-responsables do que ata agora se nos daba feito. Os participantes situámonos así dun xeito diferente dentro da comunidade.
Non se trata de escoitar misa, senón de celebrar, participando,
compartindo e comungando xuntos. Vivir a celebración como lugar
de encontro onde interaccionar uns cos outros, sabernos copartícipes, tomando como modelo á figura de Xesús. Volver á aquelas
pequenas comunidades que vivían a súa fe por medio da oración,
da escoita da Palabra, do perdón, da sanación, creando unha enerxía vibrante e renovadora en nós. Sen esquecer a nosa identidade.
Non somos mellores nin peores ca ninguén.
Como seres humanos corremos o perigo de que os nosos egocentrismos se poñan por diante. Este risco non é novo, pois xa o vimos
ao longo do tempo e dende que os apóstolos se preguntaban quen
ía ser o primeiro. Que o espírito de servizo sexa o que nos guíe
pode apartarnos da tentación de crernos as primeiras, as listas, as
que saben. Cada persoa é única e merece respecto como tal, non
o deberiamos esquecer se queremos ser coherentes coa fe cristiá e
vivila en horizontalidade.
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Destacaría a toma de conciencia do papel que as mulleres queremos ter na Igrexa, ocupando espazos reservados ata agora aos
homes, sen asumir o longo camiño pola igualdade que se foi percorrendo socialmente e na historia. Concedéndolles todo o valor
que merecen polos logros alcanzados ás mulleres consagradas,
penso que as novas comunidades terían que ser o máis transversais
posibles. Sermos inclusivos e non exclusivos. Todos somos Igrexa.
Construír esa Igrexa de periferia da que fala o papa Francisco, con
«cheiro a ovella» que debería impregnala.
Esta experiencia pastoral foi posible porque había un gran traballo detrás que viña desenvolvendo Xaquín na parroquia de xeito
incansable e desde sempre. Non dubidou nin un segundo en crer
que era posible e que se ía conseguir. A conclusión é doada, o laicado ten que implicarse na vida parroquial, facela súa, non só para
queixarse. Emporiso, se as figuras eclesiásticas que están detrás
non dan espazo e autonomía, non aproveitan o potencial que teñen
ao redor, e non ceden en compartir protagonismo co resto dos
actores, estas experiencias non se darán.
Xaquín volveu de Madrid. Continuamos coas celebracións da
Palabra abertas e participadas. Chegou un virus e cambiounos
a vida. O estado de alarma e o confinamento impediron, por un
tempo, que nos vísemos cada domingo na igrexa. Pasamos a ter
medo e tocou mal acompañar a dor e a morte. Non esquezamos
que como pobo de Deus estamos chamados a manter a confianza e
a esperanza. Non nos deixemos abater. Hai moita vida agromando
ao noso redor e debemos seguir celebrándoa. O futuro depende de
nós e do que fagamos. Non cansemos!
Carme Solloso Blanco
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Cáritas, o rostro humano da Igrexa
Manuel Regal Ledo

Desde o comezo do cristianismo o «servizo das mesas» (cf. Feit
6, 2) foi sempre un sinal imprescindible de identidade cristiá. O
«servizo das mesas» implicaba e implica atender a todas aquelas
necesidades que lle permiten a unha persoa, grupo social ou pobo
desenvolver a vida con dignidade, atendendo para iso as necesidades que a posibilitan.
En cada época histórica o «servizo das mesas» tivo rostros, servizos e finalidades moi concretas. Cáritas é un deses rostros, un
dos máis valorados dentro e fóra de Igrexa pola seriedade e eficacia do traballo que realiza. E Cáritas non podía faltar no cadro
de carencias que se agravou entre nós, tamén no mundo enteiro,
coma unha derivada da COVID-19.
Xa a memoria anual de Cáritas para o 2019 nos falaba de 337
millóns de euros investidos polo conxuntos das 70 Cáritas Diocesanas de toda España, dos que o 71 % son achegas privadas
e o 29 % sono públicas; o que permitiu acompañar a 2.391.506
persoas, delas 1.403.269 en España e o resto en accións de ámbito
internacional. Pero a consecuencia da COVID-19 Cáritas houbo
de ampliar nun 2,7 o diñeiro investido, para atender as demandas
de axuda que se dispararon un 77 %, cousa que levou a elevar nun
57 % o número de persoas atendidas. As causas destes incrementos son evidentes: precariedade laboral, en moitos casos absoluta,
economías de miseria, carencia do imprescindible para vivir dignamente: comida diaria, lugar onde residir, afrontar pagos, etc. A
subliñar que de cada euro recibido Cáritas só inviste en administración 6,7 céntimos.
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O que sucedeu no conxunto de España pasou tamén nas dioceses galegas. Por iso, para poñer en valor este rostro eclesial, e para
animarnos a todos a multiplicar o noso espírito de solidariedade
a través de Cáritas ou a través de calquera outra entidade seria e
solvente, quixemos ofrecer en Encrucillada unha resumida presentación do traballo desenvolvido por Cáritas nas cinco dioceses de
Galicia. Para iso enviamos a todas elas un breve cuestionario sobre:
– Número de profesionais ao servizo de Cáritas diocesana.
– Número de voluntarios colaborando nos diferentes servizos.
– Áreas nas que se está traballando na actualidade (descrición
brevísima).
– Número de persoas atendidas nos diferentes servizos.
– Presuposto xeral co que se levan a cabo as actividades.
– Fontes principais de ingresos.
– Actividades que se iniciaron ou potenciaron a consecuencia
da COVID-19.
– Nome do Director de Cáritas da diocese.
– Correo electrónico de Cáritas diocesana.
E estas foron as respostas.

1.- Cáritas diocesana de Tui-Vigo
• Número de persoas atendidas nos diferentes servizos: Ao longo
do pasado ano 2019 foron 3.538 os fogares que atendemos con
7.078 persoas beneficiadas.
• Número de profesionais ao servizo: 41 (máis 11 na empresa de
inserción).
• Número de voluntarios colaborando nos diferentes servizos: 544.
• Áreas nas que se está traballando na actualidade:
– Animación comunitaria e voluntariado: Acompañando e animando a acción de Cáritas no territorio e facilitando a creación e renovación das Cáritas parroquiais.
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– Acollida, acompañamento e inmigrantes: Atendendo as necesidades básicas das persoas con maiores dificultades mediante
axudas de primeira necesidade: alimentación, vivenda, saúde,
etc. e acompañándoas no seu proceso co obxectivo de que
alcancen a súa autonomía persoal.
– Educación familiar: Mellorar o funcionamento persoal, familiar e social das familias favorecendo a aprendizaxe e adquisición de condutas necesarias para interactuar e relacionarse
cos demais.
– Saúde: A perda ou deterioro da saúde mental ou física leva ás
persoas a unha situación persoal moi difícil de combater, por
iso intentamos paliar e mellorar esta atención social.
– Apoio psicolóxico e psiquiátrico: Prestar atención ás persoas
que por diversos motivos non reciben asistencia nos servizos
sanitarios oficiais ou non os reciben coa regularidade que
precisan.
– Emprego: Acoller e informar sobre os recursos existentes en
materia de emprego, orientando e acompañando mediante itinerarios individualizados de inserción laboral. Mediar coas
empresas e particulares que precisen cubrir postos de traballo.
– Asesoría xurídica: Dar resposta xurídica ás necesidades das
persoas, maioritariamente inmigrantes, e que se atopan en
situación de exclusión.
– Escola infantil: Realizar a formación dos menores dende un
compromiso coa igualdade, a xustiza e a formación integral,
inculcando o respecto á diferenciación económica, social,
intelectual e física.
– Centro de atención de día (CAD): Tratando de previr a medida
de acollemento nun centro residencial e manter así a convivencia dos menores coas súas familias e axudalos no seu
proceso de integración social, familiar e educativo mediante
a súa educación integral.
– Cooperación internacional-cooperación fraterna: Creando unha
maior concienciación no eido da solidariedade internacional.
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– Proxecto téxtil: Para este proxecto, creamos unha empresa de
inserción laboral. Recollemos a roupa usada, en varios municipios da diocese, para reciclar e reutilizar. Co fin de dignificar a entrega gratuíta de roupa aos nosos participantes temos
unha tenda, aberta tamén ao público xeral. Con este proxecto
creamos 11 postos de traballo.
• Presuposto xeral co que se levan a cabo as actividades: Tamén
son datos do 2019: 2.034.825’30 € invertidos. Para este ano
2020 a previsión é dun aumento considerable de gastos.
• Fontes principais de ingresos: Un 61 % foron de fondos propios
(colectas parroquiais, doazóns, herdanzas, eventos, etc.) e un
39 % de recursos alleos (Fondo Social Europeo, IRPF, Xunta,
Cáritas Española, Inditex, Banco Santander)
• Actividades que se iniciaron ou potenciaron a consecuencia
da COVID-19: Na nosa Cáritas non se iniciou nin potenciou
ningún programa especialmente. Si que houbo máis necesidades sociais e petición de axudas para necesidades básicas (alimentación e vivenda). Asemade o programa de emprego recibiu
máis peticións de persoas que tiñan un emprego medianamente
aceptable e que o perderon.
Durante o período de alarma primou a atención telefónica e o
teletraballo. Dende a sede diocesana fixéronse entregas de vales,
outras mediante transferencias e, presencialmente, só as urxencias, sendo as atencións e acompañamento de modo telefónico
ou telemático.
Na maioría das Cáritas parroquiais seguíronse entregando alimentos e noutras recorreron a transferencias bancarias e vales
para compras en supermercados. Hai que ter en conta que a
gran maioría do voluntariado o forman persoas maiores.
• Delegado diocesano de Cáritas: Xabier Alonso Docampo.
Director de Cáritas diocesana: E. Gonzalo Davila Davila.
• Correo electrónico da Cáritas Diocesana: caritas.cdtui-vigo@
caritas.es
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2.- Cáritas diocesana de Ourense
«En Cáritas, un ano máis, aportamos o noso esforzo e o noso
compromiso para mellorar a comunidade. Pretendemos transformar a realidade que temos preto, en clave de dereitos, e por
iso nos procesos que desenrolamos danse diversos momentos nos
que a nosa acción debe contemplar a asistencia, a cobertura de
necesidades básicas, a promoción e a transformación, de forma
vinculada, a través do acompañamento social e, sempre, cunha
ollada de dereitos».

• Número de persoas atendidas nos diferentes servizos: 12.905
persoas atendidas (7.698 en Cáritas Diocesana e 5.207 nas 33
Cáritas Parroquiais).
• Número de profesionais ao servizo: 41 (máis 11 na empresa de
inserción).
• Número de voluntarios colaborando nos diferentes servizos: 383
voluntarios, 118 socios, 56 traballadores, 283 doantes identificados e 48 empresas colaboradoras.
• Áreas nas que se está traballando na actualidade: (recollemos a
información da memoria 2019 que nos foi enviada):
– Acollida e asistencia: Servizos: 33 Cáritas parroquiais e 41
centros na cidade e no medio rural son os recursos para a
atención ás persoas. Das 12.905 persoas atendidas, 44 %
homes e 56 % mulleres. As mulleres seguen encabezando
a busca de solución en Cáritas. 59 % en situación de desemprego e 32 % están traballando e buscando mellora no
emprego. O 42 % son fogares con menores a cargo. Os gastos
de vivenda e de alimentación representan máis do 65 % dos
seus ingresos.
– Emprego e formación: en agosto do 2019 Cáritas en Ourense
acadou a autorización da súa Axencia de colocación, coma
unha ferramenta máis na atención personalizada ás persoas
desempregadas.
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Outro apartado importante do programa de emprego e formación foi a atención ás persoas migrantes, especialmente
venezolanas.
Na área de formación atendéronse a 741 persoas con 7.338
horas de formación.
A formación no posto de traballo foi a fórmula máis eficaz. 67
insercións laborais. Tres iniciativas de autoemprego apoiadas
desde Cáritas.
– Atención social especializada: ofrecémola en colaboración
coas administración públicas. Son intervencións sociais de
apoio ás familias, á poboación reclusa, na área da muller, de
menores, etc. 2.981 persoas atendidas neste campo no 2019.
A maioría españolas, pero afluencia masiva de venezolanos
(18,15 %) demandando emprego, vivenda, cobertura necesidades básicas.
Infravivenda, vivendas colectivas alugadas por habitacións e
sen vivenda son os campos onde máis interveu Cáritas. En
relación con estes campos Cáritas diocesana no ano 2019 desenrolou 15 programas e estivo en coordinación con 33 Cáritas
parroquiais.
– Servizos concretos:
Comedor social: atención diaria de almorzo, xantar e cea a
1.196 persoas, con 80 voluntarios. Tamén lavandería, ducha e
perruquería. Este servizo multiplicouse coa COVID-19.
Roupeiro: 1.415 persoas atendidas. Donativo de xoguetes novos
(Abanca).
Centro de día para a inclusión social Virxe de Covadonga:
buscamos unha presenza significativa nos barrios da cidade,
dinamizándoos con diferentes actividades lúdicas, formativas.
471 persoas atendidas.
Programa de muller «Alumar»: para a acollida, escoita e apoio
de mulleres en situación de vulnerabilidade. 583 mulleres
atendidas no 2019.
A casiña: escola infantil aberta a toda a comunidade. Atendeu
45 pequenos.
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Centro de día de menores «Xurde»: atención completa a menores e ás súas familias, buscando desenrolo integral e inclusión
social.
Programa de maiores: tres sedes. 293 persoas maiores de 65
anos; combater a soidade non desexada. Desde o 2010 no
rural, desde 2016 na cidade.
Centro «Trébede»: de formación compensatoria e intervención
familiar.
Centro de transición á vida autónoma: promove a inserción
socio-laboral de persoas sen fogar mediante unha vivenda de
10 prazas. 20 persoas atendidas.
Animación comunitaria e voluntariado: implicar as persoas na
mellora continua da acción de Cáritas.
• Retos ante a COVID-19: Potenciar os servizos relacionados coa
cobertura de necesidades básicas, consolidar acollida e ter presenza alí onde ninguén estaba e traballar polo emprego das persoas vulnerables.
• Presuposto: 1.996.048,05 €.
Acollida e asistencia: 607.657, 43 €.
Formación e emprego: 401.732,66 €.
Atención social especializada: 865.430,63 €.
Animación comunitaria e voluntariado: 35.677,74 €.
• Gastos de funcionamento dos programas: 85.549,59 €.
• Delegado de Cáritas diocesana: José Ángel Feijóo Mirón.
Directora de Cáritas diocesana: María Tabarés.
• www.caritasourense.org.

3.- Cáritas diocesana de Santiago de Compostela
• Número de profesionais ao servizo da delegación: 124
• Número de voluntarios colaborando nos diferentes servizos: 2.935
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• Áreas nas que se está traballando na actualidade: 9 áreas de
traballo: Atención primaria, emprego e economía social, infancia
muller e familia, maiores e dependencia, xurídica e penitenciaria,
saúde, persoas sen fogar, minorías e cooperación internacional.
• Número de persoas atendidas nos diferentes servizos: 19.481
atendidas directamente e 55.834 os beneficiarios da nosa acción,
contando coas persoas indirectamente atendidas.
• Presuposto xeral co que se levan a cabo as actividades: 6.523.091 €
• Fontes principais de ingresos: un 44,8 % dos nosos socios, donativos e colectas; un 17,8 % de subvencións das AA.PP.; un 13,7 %
dos fondos procedentes da casiña para fins sociais do IRPF; un
15,9 % de doazóns e convenios con entidades privadas e un 7,5 %
de cesións, doazóns e legados.
• Actividades que se iniciaron ou potenciaron a consecuencia da
COVID-19: como actividades novas, forzadas pola pandemia,
está a xestión de dous albergues/residencias de emerxencia para
persoas sen fogar, dadas as restricións do confinamento as persoas sen fogar non tiñan onde pasar esas xornadas polo que en
Santiago e Pontevedra fixouse, en colaboración cos respectivos
concellos e coa habilitación da Xunta de Galicia, dous albergues
no Seminario Menor de Belvís e na Casa de Exercicios «Raíña
da Paz» de Pontevedra que atenderon a máis de 50 persoas en
situación de rúa.
Respecto ao reforzo, foi a área de atención primaria a que viu
incrementada en maior medida as solicitudes recibidas. As
demandas de axuda para cubrir necesidades básicas (alimentos,
alugueres, subministros, gastos farmacéuticos, etc.) incrementáronse en torno a un 43 % o que obrigou a reforzar este servizo
e os fondos dedicados.
• Delegado de Cáritas diocesana: Xesús García Vázquez.
Director da Cáritas diocesana: Xosé Anuncio Mouriño Rañó.
• Correo electrónico: diocesana.cdsantiago@caritas.es
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4.- Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol
• Número de profesionais ao servizo da delegación: 10.
• Número de voluntarios colaborando nos diferentes servizos: 372.
• Áreas nas que se está traballando na actualidade: acollida e
atención primaria (axudas de emerxencia: alimentación, roupa,
vivenda, farmacia, educación, transporte…), asesoramento xurídico en estranxeiría, clases de español para persoas estranxeiras, servizos de duchas, lavandería, almorzo, merenda, punto
net para persoas sen fogar (PSF), 4 pisos de tránsito á vida autónoma, 4 pisos de aloxamento de emerxencia para familias, talleres de alfabetización e habilidades sociais, clases de apoio escolar a menores, taller promocional da muller xitana, formación e
inserción sociolaboral, acompañamento a persoas maiores soas.
• Número de persoas atendidas nos diferentes servizos (datos do
ano 2019):
Acollida e atención: 4.800 persoas.
Asesoramento xurídico en estranxeiría: 218 persoas.
Clases español para persoas estranxeiras: 32 persoas.
Servizos de duchas e lavandería para PSF: 63 persoas.
Servizos de almorzos, merendas para PSF: 355 persoas.
Servizos de punto net para PSF: 89 persoas.
Pisos de transito á vida autónoma: 18 persoas.
Pisos de aloxamento de emerxencia para familias: 14 persoas.
Talleres de alfabetización e habilidades sociais: 23 persoas.
Clases de apoio escolar a menores: 11 persoas.
Taller promocional da muller xitana: 23 mulleres e 13 menores.
Formación e inserción sociolaboral: 208 persoas atendidas.
Acompañamento a persoas maiores soas: 7 persoas maiores.
• Presuposto xeral co que se levan a cabo as actividades:
1.002.639,63 €.
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• Fontes principais de ingresos: Colaboracións periódicas (socios
e donantes) 14,2 %, Subvenciones privadas 5,8 %, Campañas
institucionais 0,9 %, Prestación de servizos 0,3 %, Subvencións
de organismos oficiais galegos (Xunta, Deputación, Concellos…)
24,7 %, Fondo social europeo 11,4 %, Achega do IRPF aplicable
a la acción social 17,4 %, Conferencia Episcopal e Diocese de
Mondoñedo-Ferrol 7,0 %, Legados 10,2 %, Outros 8,2 %.
• Actividades que se iniciaron ou potenciaron a consecuencia da
COVID-19:
Axudas de emerxencia (alimentación, roupa, vivenda, farmacia, educación, transporte…), busca de aloxamento para PSF e
persoas estranxeiras, servizos de duchas e lavandería para PSF,
apoio na entrega e recollida de deberes dos menores, cursos de
alfabetización dixital para os pais con nenos na escola.
• Delegado de Cáritas diocesana: Alfonso Gil Montalbo.
Directora de Cáritas diocesana: María Victoria González.
• Correo electrónico da Delegación: direccion.cdmondonedo@
caritas.es

5.- Cáritas diocesana de Lugo
• Número de profesionais ao servizo de Cáritas: 22.
• Número de voluntarios/as colaboradores: 370.
• Actualmente traballamos en dez áreas:
– Acollida e asistencia a persoas marxinadas e excluídas: acoller
e coa persoa acollida atopar respostas ás súas necesidades
máis urxente.
– Atención a persoas con discapacidade: atención integrala persoas con discapacidade, para promover a súa calidade de vida.
– Emprego: apoio á inserción sociolaboral de grupos desfavorecidos.
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– Familias en desvantaxe: mellorar funcionamento persoal,
familiar e social con estratexias que favorezan a rehabilitación e reinserción.
– Infancia e Mocidade: favorecer crecemento persoal e social
de nenos/as e adolescentes.
– Inmigrantes: «Contade connosco»: favorecer o encontro e convivencia con persoas diferentes.
– Maiores: «Vivir na casa»: acompañar a persoas maiores,
fomentando autonomía persoal e mellorando calidade de vida.
– Acollida a mulleres vítimas de violencia, trata e explotación:
atención, información e asesoramento a mulleres en situación
de vulnerabilidade.
– Promoción da saúde integral das mulleres vítimas.
– Voluntariado: fortalecer redes de voluntariado social mediante
a formación e o acompañamento na acción.
• Número de persoas atendidas nos diferentes servizos: directamente, 5.923; indirectamente, 11.888.
• Presuposto co que se levan a cabo as actividades: 1.433.170 €.
• Fondos privados: 619.391 €.
Fondos públicos: 813.788 €.
• Delegado de Cáritas diocesana: Antón Negro Expósito.
Director de Cáritas diocesana: Xinés F. Plaza Fernández.
• www.caritaslugo.es
Agradecemos ás diferentes Cáritas de Galicia esta información,
que podemos ver ampliada nas páxinas webs respectivas. As Cáritas das dioceses galegas póñennos en contacto cunha entidade
viva, ao servizo sempre da xente máis desfavorecida; que nos fala
de persoas moi concretas que exercen ou reciben ese servizo; que
nos sitúa ante a paixón central do noso Mestre Xesús, a quen se lle
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revolvían as entrañas, a mente, a voz, as mans ante o pobo canso e
asoballado, que sufría as consecuencias ás veces da propia indolencia, e case sempre dunha organización social inxusta, que exclúe,
que marxina, que crea pobrezas, por mor da cobiza dos «imperios»
de cada momento histórico e de quen deles se aproveita. Cáritas
é un orgullo da Igrexa católica, que a todos nos chama á conversión, a repensar as vidas, a envolvelas en ilusións comunitarias. Os
tempos que se aveciñan chámannos a afondar e a reforzar as súas
tarefas. Todas, todos estamos convocados.
Manuel Regal Ledo

Encrucillada 219, setembro-outubro 2020

75
419

Ramón Cao Martínez

Achega

Un ourensán na Etiopía profunda:
Juan González Núñez
Ramón Cao Martínez1

Moito se ten escrito –e previsiblemente se seguirá facendo– sobre
a situación creada pola actual pandemia. Pero quizais a colaboración que hoxe incluímos nos axude a relativizar as nosas desditas e
a tomar conciencia do seu carácter universal. O autor de «COVID
en Etiopía», respondendo amablemente á petición de Encrucillada,
relátanos como viviu e vive desde ese recanto do mundo esta compartida calamidade. Sirvan as liñas que seguen como expresión de
gratitude polo seu testemuño. Tamén, como presentación da súa
persoa e invitación á achegarnos aos seus escritos.

1

Juan González Núñez naceu en 1944 en Casdiego, unha minúscula aldea do ourensán concello de Chandrexa de Queixa mergullada polas augas do actual encoro a comezos da década dos
cincuenta. A quen lea esta revista tal vez lle resulte familiar o
nome dun dos seus once irmáns, Anxo González Núñez, prestixioso escriturista que formou parte da equipa de tradutores da
Biblia Galega.
Aos dez anos entrou no seminario de Ourense –onde cursou
humanidades, filosofía e dous anos de teoloxía– e aos vinte, no
Instituto dos Misioneiros Combonianos. Ordenado sacerdote en
1968, e pese ao seu vivo desexo de ir «ás selvas africanas», tivo
que dedicarse á docencia, á formación de xoves aspirantes e á
difusión polas parroquias de Valencia do traballo misioneiro do seu
1
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instituto. Destinado a Etiopía, neste complexo e misterioso país
transcorre a meirande parte –trinta anos– do seu medio século de
vida sacerdotal. En todo este tempo non escasearon as situación
críticas: cando chegou en 1976, un novo goberno de orientación
marxista aspiraba a erradicar a relixión; uns anos despois (19841985) unha terrible e tristemente famosa grande fame asolou o
lugar; e, ata hoxe mesmo a violencia étnica é un fenómeno recorrente. Primeiro foi enviado ao sur do país, onde creu ter achado o
seu lugar no mundo: «Síntome no meu sitio. Non teño outra meta
nin outra ambición que madurar e envellecer baixo deste sol de
Dilla, o mesmo que madurecen as papaias», escribiu. Pero en 1982
houbo de trasladarse a Adís Abeba para iniciar e dirixir o seminario diocesano. Durante os años seguintes tivo que asumir diversas
responsabilidades na «retagarda» europea: no 88 volve a España
para dirixir a revista Mundo Negro; no 93 é nomeado superior provincial; e no 97, elixido Conselleiro Xeral volve da congregación,
comeza a traballar na sede central en Roma. Tras quince anos
en Europa, volve a Etiopía no en 2004, e solicita traballar nunha
nova misión no noroeste do país, entre os Gumuz, unha etnia
desprezada polo resto dos etíopes pola súa cor escura. Segundo
recoñece, era o tipo de misión coa que soñara nos seus anos xoves:
«unha sabana árida, torrada por un sol xusticeiro, unhas xentes
que vivían igual podían vivir 200 anos antes», espazo dabondo
para o traballo de promoción humana, educación, sanidade, «unha
terra virxe para sementar a semente do Evanxeo». Entre os seus
sesenta e setenta anos goza dunha década de traballo misioneiro
«de vangarda» vivíndoa como un auténtico regalo. Pero de novo é
chamado para facerse cargo da formación e acompañamento dos
postulantes combonianos, e da ensinanza da teoloxía no seminario
de Adís Abeba. Asume sen resistencia este novo e inesperado destino, pois xa aprendera que «o corazón debes levalo sempre contigo
y telo a punto para amar calquera nova realidade onde a vida, a
obediencia ou a Providencia (ou as tres á vez) te poñen». Tras seis
anos nesta tarefa volve cos seus queridos Gumuz do norte, o que
considera como «un regalo inédito de Deus» nas súas vodas de oro
sacerdotais. Celebrounas na catedral de Adís Abeba en compañía
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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do máis representativo da la Igrexa etíope (xerarquías, relixiosos,
fieis) e en particular coa presenza de sacerdotes –e ata un bispo–
de quen fora formador. Con ese motivo repasou a súa vida nunha
breve e substanciosa memoria, publicada por El Faro de Vigo, o
domingo 4 de xaneiro de 2019 nas páxinas 4-5 do seu suplemento
dominical Estela. Esas liñas nada presuntuosas deixan ver o pulo
relixioso e o lúcido entusiasmo que animan toda a súa traxectoria.
Paga a pena achegarse a elas.
***
Unha parte do quefacer do comboniano Juan Antonio González
Núñez tense orientado a dar a coñecer o territorio da súa labor
misioneira e ás xentes que o habitan: os seus particulares dons e
carencias, a súa complexa e atormentada historia. Así, chegado o
caso, non elude entrevistas radiofónicas ou televisivas –en RNE
ou TreceTV, por exemplo– nin o apoio ao filme Me llamo Gennet
e aínda a súa participación nel2.
Máis significativa é a súa longa dedicación á escritura, desde as
numerosas contribucións á Mundo Negro, revista da que foi director, e o estremecedor Etiopía, 38 días en el corazón del hambre (testemuño da estada en campos de refuxiados das zonas máis afectadas), ata os tres libros recentes dos que imos dar breve noticia.
Etiopía. Entre la historia y la leyenda ofrécenos –en dezaseis
capítulos e dous apéndices– un sucinto e abranguedor panorama
da historia da Etiopía desde as súas remotas orixes ata o presente.
A emerxencia da civilización axumita, as lendas da raíña de Saba
2 Este drama documental relata a vida da etíope Genett Corcuera, desde as súas lembranzas infantís no contexto de fame grande e a súa adopción, ata converterse na primeira
xordocega que remata unha carreira universitaria en Europa. Unha historia coa que o padre
Juan tivo bastante que ver. O filme, dirixido por Miguel Ángel Tobías e estreado en abril
de 2019, conta no seu reparto con Gennet Corcuera, Miriam Díaz Aroca, Ángela Molina,
Miguel Ángel Tobías, y Zewdu W. Mariam.
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e da Arca Perdida; o período medieval co reinado de Lalibelá e
a historia do Preste Xohán; a misión xesuíta (ss. XVI-XVII) coa
singular figura de Pedro Páez, o primeiro europeo en «descubrir»
as fontes do Nilo; os reinados de Theodros, de Menelik II –«o
creador da Etiopía Moderna»– (s. XIX) e do Negus, Haile Selassie (1930-1974); a etapa revolucionaria e finalmente dictatorial
iniciada co destronamento do Negus (1974-1991), a guerra con
Eritrea (1998-2000) ata chegar a evolución política máis recente
(1991-2018): tais son algúns dos fitos deste relato. Engádanse o
capítulo sobre a cidade de Harar («a rival do Leste») e o dedicado
a Adís Abeba, a florecente capital do país. Especial interese teñen
para a nosa revista as páxinas sobre o papel das igrexas ortodoxa e
católica; así, as finas e mesuradas apreciacións do apartado «Iglesia católica y política» no capítulo «Iglesia católica, pequeña grey
abierta al diálogo».
Da boa acollida deste libro son índices significativos tanto as
súas sucesivas edicións (esta é a quinta, aumentada e actualizada,
do publicado en 1991 baixo do título Etiopía. Hombres, lugares
y mitos) como a súa recente versión ao inglés (Ethiopia. History
and legend, Adis Abeba, 2018). Quen lea esta instrutiva e amena
obra apreciará –xunto ao fondo amor por unha terra que o autor
coñece de primeira man– o rigor informativo no que se basea e a
ponderación dos seus xuízos. Non esquezamos o recoñecemento
agradecido por parte do gran escritor de viaxes que é Javier Reverte
no seu ensaio biográfico sobre Pedro Páez (Dios, el diablo y la aventura, Madrid, Debolsillo, 2001).
Adís Abeba. Guía histórica de la capital de Etiopía é unha orixinal presentación da cidade na que o noso autor desenvolveu a súa
actividade durante moitos anos. En cada un dos trece capítulos do
libro –máis unha historia da urbe que unha guía ao uso– escoitamos una voz diferente. Figuras relevantes, vinculadas ao nacemento e transformación de Adís Abeba, van levándonos da man
e mostrándonos o fondo histórico de todos os enclaves esenciais
que cabe visitar na capital. No noso percorrido lector a través dos
espazos e tempos acompáñannos as voces de relevantes cicerones:
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desde o fundador da cidade, Menelik II (1844-1913), ata o primeiro
ministro Melés Zenawí (1995-2012), pasando por quen primeiro foi
rexente plenipotenciario (1916-1930) e despois o emperador Haile
Selasie (1930-1974). Non faltan, entre as voces desta polifonía,
nin o enxeñeiro suízo que supervisou todas as obras importantes
da nacente urbe, nin o sanguinario vicerrei de Etiopía baixo a
ocupación fascista italiana (1936-1941), nin o arcebispo ortodoxo
Abuna Petros, valoroso defensor da autonomía da Igrexa de Etiopía
e da independencia do país ata a súa execución polos ocupantes en
1936, nin o secretario persoal oficioso de Mengistú Hailemariam,
o líder do período revolucionario (1974-1991).
Pazos e residencias imperiais, igrexas e monumentos, tombas e
memoriais, edificios públicos e sedes de organismos internacionais
(OUA y UA); museos, zonas comerciais e de lecer, cine e hotel, rúas
e avenidas, glorietas e prazas: a través de todos estes múltiples rostros da cidade entrevemos a historia, atormentada e prometedora,
dos seus dous escasos séculos de vida. No derradeiro capítulo –«Yo,
la nueva flor»–, é a cidade mesma quen, tomando a palabra, evoca
a súa propia historia deténdose nas súas últimas transformacions.
A súa imaxe actual é a dunha noiva fermosamente ataviada, pero
que aínda non puido desprenderse de todo dos seus vellos farrapos.
Pero mesmo así, ao entoar a súa apoloxía, ela gábase tanto das
súas voluntariosas e románticas orixes, como de terse convertido
na capital de toda África.
En Pequeñas exploraciones. Entre los gumuz, un pueblo marginal
de Etiopía González Núñez, que xa nos ofrecerá unha visión xeral
da historia e cultura deste pobo da súa predilección3, volve sobre
o tema completándoo desde outro punto de vista. Acolléndose á
estrutura do diario persoal, agrupa entradas dun período de tres
anos e medio (2011-2014). E grazas a esta forma imos descubrindo
a través dos ollos do autor peculiaridades desta etnia desfavorecida
e, ao tempo, caemos na conta do compromiso vital deste galego
3 Al norte del Nilo Azul. El mundo de los gumuz, un pueblo marginal de Etiopía, Madrid,
Editorial Mundo Negro, 2010.
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con ela. Así escribe: «A vocación e o sino do misioneiro é a mobilidade. Eu pertenzo aos gumuz e os gumuz perténcenme, eles son a
porción de viña que me tocou en sorte». Pero, tamén: «Os gumuz
son os gumuz e eu son eu, moi achegados e, ao tempo, distantes».
E aínda: «malia que este é o meu mundo, non o é de todo».
Non ten que ser doado –pensa un– traballar «con máis esperanzas que realidades» na creación de novas comunidades de crentes nunha estreita franxa entre o Islam, a Ortodoxia e algunhas
denominacións protestantes. E, sobre todo, facelo con actitude
ecuménica e de xeito respectuoso cun pobo que ven da tradición
relixiosa africana. Ademais as diferenzas culturais –entre elas a
escasa expresividade das xentes deste pobo– e a diversidade lingüística dificultan o contacto cordial do noso home cos gumuz.
Sen facerse ilusións sobre os motivos últimos dalgúns deles para
facerse cristiáns, non deixa de admirar o entusiasmo de moitos
xoves que xa antes do bautismo están dispostos a traballar como
catequistas. Pese a todo, o noso home segue a traballar co seu
lúcido, esperanzado e inventivo entusiasmo, pois case todo o que
facemos, facémolo por primeira vez».
Moitas son as interesantes observación xeográficas, sociolóxicas
e etnográficas que o autor fai ao fío das súas «exploracións». Este
misioneiro con algo de trotamundos –e que ten que desprazarse
con frecuencia por incómodas e poeirentas estradas e pistas– permanece tan atento as crenzas e formas de vida tradicionais, como
ao impacto da modernidade sobre embalas dúas; tanto ás rudimentarias vivendas, ás ideas sobre o máis alá e ás prácticas funerarias,
como aos intereses xeopolíticos e económicos que rodean á construción dunha gran presa no Nilo Azul. Algúns asuntos sobresaen
de modo particular: a ambigüidade da política de concentración de
terras e reasentamento da poboación, razoable en principio pero
executada precipitadamente; os suicidios, sobre todo de mulleres
novas forzadas a un casamento non desexado; os inveterados mecanismos culturais que empurran á vinganza de sangue; en fin, ás
supersticións que impiden axeitados tratamentos médicos, como
ocorre no caso da epilepsia.
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Velaquí –lectora, lector– tres libriños instrutivos estimulantes,
que nos abren un mundo e ao tempo nos deixan entrever ao home
que nolo mostra. De diferentes xéneros e de asuntos interconectados, os tres nacen do mesmo alento evanxélico e do mesmo amor
por un pobo. Comparten tamén a mesma soltura expresiva, o que
nos fai grata a súa lectura. Están ademais exquisitamente editados,
cun formato amable e material complementario dabondo (fotos,
mapas, e apéndices léxicos e cronolóxicos).
Grazas, padre Juan –Aba Johanes–, polo teu labor e o teu testemuño. Sorte e ánimo na túa tarefa. E que sigas madurando felizmente baixo do sol desa terra.
Ramón Cao Martínez
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Crónica da Romaxe

En tempos de pandemia,
Rumores de Romaxe (12-09-2020)
Lois Ferradás Blanco

O 12 de setembro de 2020, segundo sábado de setembro, Irimia
non convocou a Romaxe de Crentes Galegos, como levaba facendo
os últimos 42 anos. Esa foi a meditada e sabia decisión, non só
polas restricións de reunións e cabida por parte das autoridades
sanitarias, senón porque estamos de loito e queremos facer dó e
non festa por todo que pasou na primeira vaga do virus. Enchóupanos a tristeza e a indignación pola dor e a falta de coidados, polas
mortes de tantas persoas maiores en soidade.
Con todo, ese sábado sentimos e espallamos Rumores de
Romaxe con pegadas de esperanza, en numerosos encontros de
comuñón e oración, conectados desde diferentes lugares. Estes
encontros contaron co apoio e guía dun documento impreso que
un días antes se difundira coa revista de setembro. O esquema
foi sinxelo, organizado arredor de tres momentos, tres ideas forza:
Acollida (acoller e expresar a dor), Celebración da Palabra (reivindicar a esperanza), Celebrar a vida (mesa compartida e acción
de grazas).
Deste xeito, na Acollida invítase a acoller e expresar a dor; e
cantamos con Carvalho Calero
Houbo,
houbo un tempo
un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían
as beiras dos camiños.
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Recordamos, escoitamos co corazón, a dor de tanta xente que
durante a pandemia morreu en soidade, a quen non puido acompañar aos seus seres queridos, ás persoas que se esforzaron en
coidar… Coas badaladas das campás de Bastavales de fondo, cantamos con Rosalía «mórrome de soidade».
Na Celebración da Palabra chamamos pola esperanza, abrindo
os ollos ás pegadas súas que atopamos no noso arredor, buscando
ata atopala entre as cinzas do sufrimento, escoitando a un Deus
todo-coidado, no que somos e vivimos.
O encontro culmina coa mesa compartida e a acción de grazas:
pan e viño, corpo e sangue de salvación, que se parte e reparte
como signos de bendición e de perdón.
Estes son algúns dos grupos, uns simplemente unifamiliares,
outros máis numerosos, que se reuniron en moitos lugares. En
Compostela no Castiñeiriño e no parque de Bonaval, nos Tilos Teo),
en Xuño (Porto do Son), en Pontevedra en casas e no lago de Castiñeiras, en Cangas, no parque da Bouza (Vigo), en Martín (Cotobade), en Chorente (Sarria), en Lugo, en Bocacarreira (Begonte),
en Lourenzá, en Dornela (Oleiros), en O Bertón (Ferrol). Tamén en
Barcelona, en San Agustín de Guadalix (Madrid), en Salamanca.
Ademais desta rede de pequenas celebracións autoorganizadas,
houbo unha de referencia, presencial, no Mosteiro de Bergondo,
conectada en directo con todas as celebracións locais.
Non foi Romaxe, con presenzas e apertas, con bailes e conversas, e foi mágoa. En cambio, reforzamos vínculos máis próximos,
tomamos iniciativas de reunirnos, repartimos responsabilidades e
tarefas; comparando con outras experiencias, gañamos en implicación e proximidade (nada de espectáculo e máis participación),
en horizontalidade (todos ao mesmo nivel), en circularidade (con
comunicacións que van e veñen en todas as direccións), máis iguais
e máis próximas. Así o testemuñan as mensaxes compartidas, que
expresan agradecemento ás persoas que coas súas contribucións
fixeron posible o encontro, manifestando sentimentos de ledicia e
comuñón e, mesmo, a petición de que se celebren de vez en cando
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encontros coma este mentres as circunstancias impidan facelos de
maneira presencial. Oxalá que estea próximo o final da pandemia
e axiña poidamos seguir alimentando en comuñón o noso compromiso e a nosa esperanza.
Lois Ferradás Blanco
Asociación Irimia

Encrucillada 219, setembro-outubro 2020

85
429

Elvira Santos Pena

In memóriam

Rosina Hermida Vidal
Elvira Santos Pena

Estarán vivos?,
Serán de pedra
aqués sembrantes tan verdadeiros,
aquelas túnicas maravillosas,
aqueles ollos de vida cheos?

Namorada da poesía de Rosalía de Castro, Rosina, a nosa Rosina,
cando estudaba en Santiago, visitaba con moita frecuencia o pórtico da Gloria, e mentres contemplaba tanta beleza preguntábase
como Rosalía: Estarán vivos? Serán de pedra?
Así era ela, sensible ante calquera expresión de beleza. Unha
paisaxe, un cadro, un poema, os Salmos, os textos dos místicos. En
todos eses mundos que nos levan máis alá de nós encontra Rosina
a forza e a enerxía para levar adiante o seu ideal de traballar por
un mundo máis xusto, máis igualitario, máis humano.
Xesús era o seu guía, o seu mestre. Seguir a Xesús levouna a
estar preto do sufrimento, da pobreza, da soidade, para acariñar,
para coidar, para dar esperanza, para humanizar vidas, como facía
Xesús, sempre desde o silencio, a humildade e a discreción.
Foi enfermeira de recoñecida profesionalidade ata o seu retiro,
profesión que lle permitiu estar ao lado dos máis débiles.
O seguimento de Xesús levouna lonxe, ata Ecuador, para traballar nas comunidades de Monseñor Proaño, defensor dos indíxenas, uns dos maiores expoñentes da Teoloxía da Liberación e
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candidato ao Premio Nobel da Paz. Esa experiencia de tres anos
en Ecuador, marcouna profundamente para os seguintes anos da
súa vida. Volveu enferma e tivo que conformarse con quedar aquí,
na súa terra, despois de moitas dúbidas. Seguiu comprometida,
empezando pola súa militancia nun grupo da HOAC, fogar de
acollida de nenos e nenas, Mans Unidas, Cáritas, Calor e café e
máis… Sempre disposta a colaborar, a axudar.
Era muller de fe profunda, herdada da súa nai, Peregrina, que
se parecía moito a ela en todo. Non era muller de fe estancada,
seguiu un proceso continuo de actualización e descubrimento, ela
mesma di nunha entrevista publicada na revista Exeria: «Descubrín
unha nova teoloxía. A apertura aos pobres coñecina en América,
pero aquí atopei a teoloxía de Queiruga que me fixo ir cambiando
a relixiosidade na que me educaron por unha máis aberta, superando medos». A Escola de Espiritualidade foi ano tras ano, desde
o seu comezo en Sobrado dos Monxes, un espazo de crecemento
para Rosina.
Encrucillada, Irimia, Foro de Encrucillada, Romaxes, contaron
sempre co seu apoio e coa súa presenza.
Nas Mulleres Cristiás Galegas Exeria encontrou compañeiras de
camiño para novas buscas. Declárase feminista: «teño conciencia
da necesidade de defender o noso dereito pleno a ser persoas».
Tiña un profundo amor por Galicia «terra de bendición», amor
pola lingua galega da que facía verdadeiro apostolado, a Marín, o
pobo onde naceu; e o máis importante, un corazón cheo de nomes,
porque pasou pola vida facendo o ben.
Amiga, compañeira, querida Rosina: Deixaches a túa barca na
ribeira, e da man de Xesús, o teu mestre, chegaches xa a ese «mar»
de plenitude que toda a túa vida andaches buscando e do que
sempre tiveches señardade.
Seguimos queréndote. Descansa en Paz!
Elvira Santos Pena
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Jesús Acuña Garrido,
Xesús de Praceres
Rubén Aramburu Molet1

Recordo unha conversa con Xesús Acuña, que gustaba moito de
metáforas e poesía. Dicíame que era moito máis fermoso o solpor
que o amencer. Sen o pensar moito contesteille que os solpores son
fermosos porque sabemos que logo ven o amencer. Miroume aos
ollos e dixo asentindo coa cabeza:
1

—Canta razón levas!
O solpor de Xesús Acuña non foi nada bonito. Foi duro e inmerecido. Logo de moitos anos dedicado ao ensino chegou por fin a
xubilación, que prometía tempos relaxados e de lecer. Pero o corpo
comezou a pasar factura a unha vida intensa en moitos aspectos.
Primeiro foi a próstata, logo o implante de cadeira, dúas pneumonías graves que o deixaron sen defensas e moi feble e por último
unha caída que lle afectou ás vertebras e tívoo paralizado varios
meses. Ingresou nunha residencia de maiores coa idea de recuperarse coa fisioterapia e os coidados debidos. A cousa ía lenta
pero con progresos mais apareceu a pandemia da COVID-19 que
paralizou todo.
Recluído nunha habitación, sen visitas, sen rehabilitación… todo
se precipitou. Chamábame varias veces á semana, pesimista pero
sen deixar de facer plans como o da excursión da catequese que
tiña programada para fin de curso, interesado e preocupado polas
cousas da parroquia e da diocese. Unha semana non chamou, e
1 Rubén Aramburu Molet foi membro do Consello de Redacción da revista Encrucillada.
Actualmente é párroco de Bergondo e arcipreste de Cerveiro, en Oleiros Norte (concellos
de Sada, Bergondo e Oleiros).
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non volveu facelo. Contestaba ás miñas chamadas pero case non
falaba. Caín na conta da proximidade do solpor. Cando rematou
o confinamento, e dado o seu estado, foi trasladado a un hospital.
Puiden visitalo consciente de que era a despedida. Como me dixera
o amigo Cerdeiriña, cura de Poio, era xa un esqueleto. Con todo
tiña unha mirada viva e o sorriso nos beizos. Morreu aos poucos
días, o 21 de xullo, e despedímolo en Praceres, Santo André de
Lourizán –como dicía sempre– na festa de Sta. María Magdalena,
nas vésperas do día da Patria e do apóstolo Santiago.
Teño nas mans o número 1 de Encrucillada do ano 1977. O
primeiro nome da lista do Consello de Redacción: Xesús Acuña
Garrido, e o mesmo acontece no derradeiro número deste ano de
2020. Son 43 anos de fidelidade a esta histórica xanela de pensamento cristián en Galicia. Nos últimos anos a súa colaboración
era máis presencial que activa, como dicía el mesmo: «veño para
apoiar». A mesma fidelidade gardou a Irimia e sobre todo ás Romaxes. Nunca fallaron os autobuses de Lourizán desde a primeira
Romaxe no Pedregal de Irimia. O propio Acuña colaborou e oficiou en dúas Romaxes, ambas rodeadas de polémica. A IV Romaxe
foi no Lago de Castiñeiras no ano 1981 en Marín. Xesús Portas
e Acuña prepararon a liturxia, que foi sen misa por presións do
arcebispo Suquía con quen Acuña tivo un duro enfrontamento.
Volveu á Romaxe do Morrazo no ano 2008 e presidiu a misa
Acuña. Sectores integristas denunciaron a celebración e o noso
amigo apareceu nunha reportaxe que fixo sobre o tema a revista
Interviú. Coñecendo o humor e retranca de D. Xesús, imaxinade
os comentarios.
Naceu da outra banda do Lérez, en Vilaboa, no ano 1941. Fillo
de ferroviario e nai labrega, o seu porvir naqueles anos da fame
apuntaba a continuar o oficio do pai ou a emigrar. Pero o mestre
da parroquia descubriu nel capacidade e motivación e logrou que
fora ao instituto. Por mediación do párroco chegou ao Seminario,
onde cursou os estudos eclesiásticos. Escoitei que foi dos mellores estudantes do seu tempo, cun expediente brillante e gañador
dunha bolsa para estudar fóra. Alguén o convenceu de que lla
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deixara a un compañeiro, xa que pola súa valía podería conseguir
outras. Aí quedou a cousa e ordenado foi destinado a Lourizán e
aló quedou toda a súa vida.
Ademais da valía intelectual, tiña unha gran capacidade artística e mesmo teatral que reflectía en moitas das liturxias, especialmente coas crianzas. A súa grande ilusión foi o Concilio Vaticano II que, como escribiu, «foi a grande esperanza para unha
igrexa fosilizada nunha rutina estéril». Comprometeuse con canta
iniciativa renovadora xurdiu no país: A Asemblea bispos-curas,
Concilio Galego, os Coloquios, Encrucillada, Irimia, Foro de
Curas… Con pesimismo viviu o proceso de involución do catolicismo nas últimas décadas, a fuxida da mocidade, as igrexas
baleiras… Pero mantiña o entusiasmo polo próximo e cotiá. Vivía
como un agasallo a excursión que cada ano facía cos catequistas
normalmente polo Mediterráneo, e as visitas polas rutas do románico polos Pireneos, Cataluña, Valencia. Gustaba de itinerarios
secundarios cando viaxaba, descubrindo pobos, templos, mosteiros e castelos. Gran lector de prensa, era habitual o seu paso pola
praza cun feixe de xornais baixo o brazo, algún deles deportivo: o
fútbol e o Celta de Vigo eran unha das súas debilidades. O galego
foi outra das súas apostas, durante 40 anos foi a lingua oficial
da parroquia.
Comprometido tamén con todas as loitas dos veciños de Lourizán: a celulosa, o roubo da praia, os recheos, o poboado, a depuradora, o paso do ferrocarril, o Scalextric, o campo de fútbol. Durante
a intifada, a resistencia dos veciños contra o paso do convoi de
mercancías que partiu a praza da parroquia, recibiu unha noite a
chamada do conselleiro Cuiña. Ofreceulle todo o que quixera se
convencía aos veciños: piscina, pavillón, locais sociais… Acuña
contestou que el era un membro máis da Asemblea veciñal a quen
transmitiría a súa proposta. Cuiña rogoulle que non o fixera. As
campás de Praceres volteaban arrebato cada vez que asomaban
os operarios o que lle valeu un duro enfrontamento con Manuel
Fraga na prensa. Cuiña inaugurou o tren unha noite, ás dúas da
mañá. Pasado o tempo a obra foi declarada ilegal pola xustiza.
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Unha das cousas que lle provocaron moita alegría no último ano
foi contemplar como a súa parroquia continuaba en marcha sen el.
O grupo de catequistas asumiu a responsabilidade e elas mesmas
celebraban a liturxia dos domingos con grande contento da xente.
Non hai espazo para contar milleiros de anécdotas e vivencias
cheas de humor, tenrura e xenio de Xesús Acuña. Os veciños de
Lourizán fixéronlle un gran homenaxe nos 50 anos da súa ordenación. No adro da igrexa hai un monumento, unha biblia pétrea e
o rostro de D. Xesús como servidor da Palabra. Quédame a incerteza, como en outros curas que coñecín, se a soidade vital imposta
polo celibato non amargou e fixo deixarse nos últimos anos ao noso
amigo. Certo que tiña o cariño e o coidado de moita xente como
Herme, a sobriña, ou Cándido, o veciño que o coidou e atendeu
exemplarmente nos últimos tempos. Pero hai soidades que estremecen no solpor. Confío agora, dende a fe, que o amigo Acuña
contemple un amencer que non remate na ribeira do mar de Deus,
onde ríos de vida fan praceres nas doces areas da plenitude. «Ao
espertar, saciareime da túa presenza, Señor» (Sal 17).
Rubén Aramburu Molet
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Xesús Acuña Garrido.
Nota autobiográfica
Xesús Acuña Garrido

O pasado mes de xullo falecía Xesús Acuña Garrido. Completamos o in memóriam que Rubén lle dedica con esta
breve nota autobiográfica que o propio Acuña escribiu nos
50 anos da súa ordenación sacerdotal para o libro Salve,
xuventude ardorosa, 1954-1966-2016. Grazas á comisión
organizadora dos 50 anos da ordenación sacerdotal, da promoción 1954-1966 do Seminario de Santiago, por editar o
libro e por facilitarnos o texto.

1.- Para entendernos
Puxéronme de nome Jesús. Como meu pai, ferroviario de condición modesta. Miña nai era Carme, en tarefas da terra, muller
dunhas calidades de intelixencia natural por riba do común.
Nacín en Vilaboa, S. Martiño, concello do mesmo nome a 6km
de Pontevedra no arranque da Ría de Vigo pola banda de estribor.
1 de outubro de 1941. Ano da fame. Ambiente de aldea, nada
especial. Escola do pobo, no Toural cun mestre extraordinario,
D. Pedro, que foi decisivo na miña vida. O meu destino natural sería ser ferroviario, como na familia, ou quizais a emigración
que empezaba a facer furor. Pero o mestre faloulle a miña nai: «o
rapaz hai que levalo ao Instituto». Sete palabras que trocaron a
miña vida. E así me vin: ingreso no Instituto de Pontevedra, e un
tempo, pouco, no desaparecido Colexio Minerva da mesma cidade.
Andaba a rematar os trece anos.
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2.- Abrindo camiño: S. Roque-Belvís
Se tivera que explicar como foi aquilo de ir ao Seminario, non
sería capaz. O ambiente familiar, e mesmo ambiental, non era
proclive a tal cousa. Tampouco contrario.
Quizais o exemplo dun cura venerable, D. Félix, 77 anos, de
corazón bo e acolledor de fuxidos da posguerra, influíu nese longo
camiño cara a cousa clerical. O caso é que, cunhas e outras, alá
me atopei por Santiago adiante camiño de S. Roque onde se daban
dous cursos de Humanidades; o resto continuaba en Belvís. Intentei validar o que levaba de Pontevedra, máis foi imposible. Pasou
que non tiña quen me orientara por aqueles labirintos, e volta a
empezar dende abaixo.
S. Roque foi un ano provisional cara o Seminario Menor de
Belvís, aínda en obras. Nos anos 50, en pleno franquismo puro e
duro e nacional-catolicismo a esgalla, os seminarios eran un fervedoiro de crianzas levíticas con aspiracións de cregos. Pasaba en
todos lados e o Cardeal Quiroga artellou un fermoso Seminario
Menor para estudos de Humanidades. Non se distinguía moito dos
internados da época: piedade a tope, disciplina de ferro e control,
sobre todo, control.
Avaliación daquilo? Cos ollos de hoxe semella bastante a un disparate no tocante a formar adolescentes. Illados do mundo exterior
(vitando) pouco máis había ca unha piedade melindreira e desafogo
a base de fútbol. Pode valer a desculpa de que todo o país era un
cuartel e todo aquilo formaba parte da paisaxe da época. Persoalmente atopei saída nos estudos, que non me foron mal, no debuxo
e un teatro rudimentario onde había que improvisalo todo.

3.- A sombra do piñeiro
O vello mosteiro de S. Martiño Pinario, no corazón de Santiago,
era daquela o «Seminario Conciliar Central» da arquidiocese compostelá: «Aldea amurallada na cidade» chamou alguén a aqueles
establecementos. En realidade «aldea amurallada» era toda a cidade,
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Universidade incluída. Alí cursábase a Filosofía, con elementos de
bacharelato superior, e a Teoloxía Dogmática e Moral, con complementos de «Sacra Scriptura», Canons e Historia da Igrexa. Coincidimos co desenvolvemento e remate do Concilio Vaticano II.
A primeira fase, Filosofía, foi para min unha «negra sombra»
por circunstancias familiares e unha crise interior que me puxo
máis fóra ca dentro. Baixei ata mínimos, mais fun saíndo. O rigor
académico era escaso, se exceptuamos a Historia da Filosofía certamente espléndida. O demais, «ancilla theologiae», pura escolástica nun latín alemán infumable. A vida espiritual era de «filla de
María» (con perdón), chivatazos, censura de lecturas, aceptación
de persoas, en fin, o da época.
A segunda fase, a Teoloxía, atopoume emerxendo da prostración.
Podo dicir que fun feliz; estreaba maioría de idade e entrabamos
na «década prodixiosa» e, sobre todo, estaba o Concilio: a grande
esperanza para unha Igrexa fosilizada nunha rutina estéril. No
académico, os manuais escolares eran na maioría obras da BAC,
na praxe un seguimento do mítico Perrone, a «Sacra Scriptura»
apenas coñecía as novidades que na investigación bíblica xa camiñaban por Europa. O Codex, como non podía ser menos era o
vixente de 1917. Unha excepción foi a Historia da Igrexa, cun profesor maxistral que máis tarde deixaría a cousa.
No medio de todo, o optimismo e a esperanza estaban marcados
polo Concilio que se vivía con enorme interese. Mágoa que ao
remate as reticencias foron tremendas e lastraron a súa posta en
práctica.
Avaliación? Non quero remexer demasiado nos recordos aqueles. Só direi que, en resumo, todo aquilo resultou manifestamente
mellorable.

4.- De estribor a babor: Lourizán
O 13 de agosto de 1966, na Catedral de Santiago e da man do
Cardeal Quiroga ordenámonos á maior parte da nosa promoción.
Outros fixérono noutras datas e lugares por motivos varios.
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Xesús Acuña Garrido. Nota autobiográfica

A miña primeira misa foi no mesmo acto de ordenación que, ao
ser primeiro na orde alfabética, tocoume concelebrar co oficiante
a partir do ofertorio. A seguinte foi no domingo próximo na miña
parroquia natal, nunha celebración ordinaria na que ademais oficiei un casamento. Todo normal para min, aínda que a moda imperante era montar un «xou» de parafernalia litúrxica con espléndido
banquete. Gustos.
Non tiña pensado meterme pronto en tarefas parroquiais, pero
as cousas esfareláronse. Chamoume o Canciller para ir a Lourizán,
en Pontevedra, no inicio da Ría do seu nome pola banda de babor.
Así pasei do estribor de Vilaboa ao babor de Pontevedra. Cousas.
Dixéronme que era labor de pouco tempo, provisional, para
poñer a andar un centro de culto no poboado obreiro da recentemente creada factoría de Celulosas. Aquel «pouco tempo» converteuse en toda unha vida: alí me puxeron, alí me deixaron, alí me
esqueceron e alí me quedei. Nas andadas clericais adiantáronme
pola dereita, pola esquerda, por arriba e por abaixo. Preguntándome por iso, téñome comparado co ornitorrinco, ese animaliño
feito de tantas pezas que xa non se sabe moi ben o que é.
Do meu quefacer pastoral, acertos e erros, logros e fracasos, non
son quen de opinar. Mellor que o fagan outros. Procurei en todo caso
manter o compromiso con todo o que abría camiños a unha Igrexa
máis comprometida co Xesús do Evanxeo que non quixo medrar
á costa do «rabbinato». E así me vin nun bo feixe de manifestos
dos «abaixo firmantes», na Asemblea de bispos – cregos, presenza
nos «Coloquios», revista Encrucillada, en Irimia, Romaxes e máis
cousas. Tocoume tamén ser docente, no ensino privado e no público.
Neste relato, pode que un pelo pesimista, non é a miña intención, ao menos consciente, de ofender a ninguén. Non cito apenas
nomes agás catro ou cinco. Pode que si se perciba censura ou
crítica dalgún sistema do que non poucas veces foron vítimas os
propios executores. Síntoo en todo caso. Se alguén puidera sentir
ofensa pido as desculpas que sexan precisas.
Xesús Acuña Garrido
Encrucillada 219, setembro-outubro 2020
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- O que é amar un país
Vai aló medio ano ben cumprido desde que en marzo a
COVID-19 fracturou severamente a nosa realidade persoal,
familiar e comunitaria, a nosa
realidade de país, con dimensións internacionais, mundiais.
A Galicia, ao conxunto de
España, por razóns sabidas e
non sabidas, afectounos cunha
forza especial, e aínda hoxe
estamos sumidos como país
nun case caos dunhas consecuencias inimaxinables. A realidade ten un aquel de último,
de perentorio, que nos está
empuxando a suspendelo todo
para atender algo no que nos
xogamos o vivir e o vivir cun
mínimo de dignidade. Moitas
outras atencións, moitas diferenzas, moitos enfrontamentos
deberían ceder ante a urxencia
vital do presente. Falando desde
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o rural, é coma cando te levas
mal, moi mal, cun veciño, pero
unha vaca –unha vaca, xa non
unha persoa!– está parindo con
dificultade, esqueces historias
pasadas e poste a botar unha
man. É este o clima que respiramos entre a nosa cidadanía,
entre a nosa clase política? É
este o clima que nos permitimos fomentar cando opinamos,
cando mediamos de calquera
maneira na vivencia e solución
do problema?
No número anterior desta
revista ofrecéusenos un precioso texto do Papa Francisco,
«Un plan para resucitar», co
que coma crentes contribuír
á tarefa de recuperar vida no
medio da pandemia. Está aí
coa súa forte matriz relixiosa,
como axuda á nosa implicación. Pero hoxe queremos completalo coa referencia a outro
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texto proveniente tamén dunha
significada personalidade relixiosa, o cardeal portugués José
Tolentino Mendonça, arquivista
do Arquivo Apostólico e Bibliotecario da Biblioteca Apostólica do Vaticano, teólogo, unha
das voces máis orixinais da
literatura portuguesa contemporánea, e recoñecido como
eminente intelectual católico,
cunha sensibilidade poética
excepcional. Como presidente
da comisión organizadora da
Conmemoración do Día de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas 2020, o 10
de xuño pasado pronunciou un
discurso impresionante polas
súas raiceiras culturais, pola
súa fermosura literaria, pola
palabra clara e directa, pola
forza de moitas das súas frases,
polo seu saber achegarnos a
esas fontes comúns a crentes e
non crentes que nos poden permitir afrontar o grave momento
presente con garantías. Insisto,
é un texto que poderiamos
chamar laico, e por iso mesmo
con capacidade de tocarnos a
todos para esa cultura do esencial ao que nos referiamos.
Titúlase «O que é amar um
país» e desdóbrase en sete breves
apartados: 1. Camões e a arte

do desconfinamento. 2. Que a
crise nos encontre unidos. 3. O
que é amar un país. 4. Reabilitar o pacto comunitario. 5. Fortalecer o pacto interxeracional.
6. Implementar un novo pacto
ambiental. E 7. Unha viaxe
que facemos xuntos. Os títulos xa salientan a orientación
do escrito, pero este desborda
calquera expectativa, conmove
cara á conversión da actitude
persoal e comunitaria ante a
crúa realidade que nos envolve.
Poñeriámolo como texto de
longa meditación para todas as
persoas, crentes e non crentes.
Mandariámoslle copia a toda a
clase política, a todos os axentes sociais públicos. O problema
que temos enriba é certamente
desbordante, pero o peor problema pode ser, estao sendo, a
desatinada actitude persoal e
social ante o problema.
Nun momento, nunha das
escasas referencias relixiosas que fai, o cardeal di que a
«Laudato si» do papa Francisco
é «un dos textos centrais deste
século XXI». Nós cremos que o
discurso de José Tolentino é un
dos textos humanistas centrais
tamén dentro da amplísima literatura que a COVID-19 propiciou. E, para quen habitamos a
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020
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ampla, belicosa e mesmo «cainita» pel de touro, case de obrigada lectura. Obrigada lectura
pola que nos sentiremos persoas moito obrigadas. https://
agencia.ecclesia.pt/portal/oque-e-amar-um-pais-cardeald-jose-tolentino-mendonca

2.- Ver, oír, calar e vivir
As persoas crentes cristiás
debémonos á Palabra. Á Palabra escrita, o Libro, os Libros,
a Biblia. Á Palabra dita, pronunciada. E sobre todo á Palabra feita vida, vivida. En boa
lóxica deberiamos ser xente de
profunda e constante escoita;
pero non, somos máis dados a
falar que a escoitar; pensamos
que, por debernos á Palabra,
o noso oficio primeiro é falar.
E en falar somos excesivos.
Mesmo quen isto escribe pode
ser unha mostra diso. Queixámonos arreo de que non se nos
le, de que non se nos escoita, de
que non se nos fai caso. E nós?
Como a Palabra de Deus
segue viva, non para de se dicir
con novidade, a vida é abundante en ecos dela, e non está
limitada aos campos onde contamos coa súa presenza. Un
ano máis polo 17 de agosto
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celebramos a morte violenta
de Alexandre Bóveda Iglesias
(1903-1936), un verdadeiro
leigo cristián, comprometido
coa súa militancia relixiosa e
civil a través da política –iso
que tanto agora salientamos–,
cunha clara vocación de atención a unha Galicia integrada
en España, pero desde o recoñecemento da súa singularidade e desde a atención aos
grupos sociais máis deprimidos,
que daquela érao sobre todo o
campesiñado. Foi un verdadeiro
mártir da fe cristiá encarnada
no seu momento histórico. A
súa figura, o seu testemuño, a
súa santidade laica segue sendo
esquecida pola maioría crente,
pola Igrexa; con algunhas
excepcións, perdémolo como
referente cristián, e deixamos
que sexan os políticos os que
absorban a súa figura. Temos
un mártir a quen mirar e agradecer, en quen mirarnos, a
quen incluso invocar.
Este ano celebramos a
Ricardo Carvalho Calero (19101990) como protagonista do
Día das Letras Galegas, por
máis que a celebración se vise
adiada pola COVID-19. Tivemos a sorte de que Xesús Portas
Ferro nos achegase sabiamente
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á «mística» do homenaxeado co
artigo publicado nesta revista
co título «A busca do infinito
na poesía de Carvalho Calero».
Chamounos moito a atención
que a súa inquedanza relixiosa,
ben presentada en versos ousados, non atopase eco no contexto relixioso contemporáneo;
non os coñecemos, non dialogamos con eles, non escoitamos a
voz maior que a través deles nos
podía chegar. Nós nas nosas
lerias. Que mágoa, non?
O 11 de xuño morría de
cancro en Barcelona a recoñecida actriz Rosa María Sardá,
78 anos. Cando xa tocaba a
morte coa xema dos dedos,
como fermosamente escribiu o
noso Ramón Díaz Raña, falou
nunha entrevista con Jordi
Ébole, entre outras cousas
queixándose de que nesta nosa
sociedade bastante satisfeita (a
saber o que nos agarda agora!)
apréndesenos de todo, pero non
a morrer, sendo como é que a
morte é paso asegurado, difícil,
para calquera ser que vive e
ama a vida. Deume que pensar.
A súa queixa e demanda non
excluía o eido crente. Nas
nosas celebracións relixiosas
da morte axudamos a aprender
a morrer?

Curiosamente só dous días
antes, o 9 de xuño, morrera
tamén do mesmo mal Pau
Donés, líder do grupo musical
«Jarabe de Palo», e tamén, coa
morte xa ás portas, reconciliándose con ela ao seu xeito musical, compuxo e ofreceu unha
cantiga preciosa, xenerosa en
palabras de agradecemento,
titulada «Eso que tú me das».
Outra lección. A morte desdramatizada, adozada coa música,
co agradecemento, coa amizade. Algo poderemos aprender,
seguro.
Pero a de cousas que a vida
nos di e nos ofrece! En tempos
de COVID-19 multiplicáronse
os exemplos, e pasaron aos
primeiros planos voces e figuras normalmente escurecidas
no balbordo reinante (leigos e
leigas, monxas, curas, mesmo
bispos). Como representante de
todas esas persoas eu escollería
a Nelly León, relixiosa do Bo
Pastor, capelá dunha cárcere
de mulleres en Chile, que optou
por pasar en prisión coas reclusas a corentena obrigada polo
coronavirus. Detrás dese xesto
hai toda unha vida entregada
á causa das mulleres presas:
acompañamento na prisión e
acompañamento tamén fóra da
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020

101
445

Manuel Regal Ledo

prisión coa obra «mujer, levántate» para axudar na reinserción social. Invito a achegarse
ás páxinas de internet para descubrir unha persoa e un labor
impresionantes, que tanto nos
poden ensinar do mundo da prisión e das mellores formas de
acompañamento.
E cadra ben, logo, pechar
este apartado cunhas palabras
da homilía do Papa na festividade dos Santos Pedro e Paulo,
29 de xuño: «A min dóeme
cando oio proclamar: ´Queremos unha Igrexa profética.´
Ben. Que fas para que a Igrexa
sexa profética? Cómpren vidas
que manifesten o milagre do
amor de Deus. Non o poder,
senón a coherencia. Non palabras, senón a oración; non as
declaracións, senón o servizo.
Queres unha Igrexa profética?
Comeza por servir e cala».

3.- No día mundial
da misericordia
E xa que mencionamos o
Papa, parémonos un pouco ante
a súa mensaxe para a celebración da IV Xornada Mundial
dos Pobres (toda a xente pobre,
empobrecida), que se celebrará
o 15 de novembro coincidindo
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liturxicamente co domingo 33
do Tempo Ordinario. «Tende a
túa man ao pobre» (Sir 7, 32),
leva por título. Unha mensaxe
sinxela, coa que intenta mobilizarnos, conmovernos para
que o amor solidario sexa a
nosa resposta á situación de
pobreza que de sempre abura
a tantas persoas e países, pero
que se fixo especialmente universal e intensa coa presenza da
COVID-19.
A tradición bíblica entendeu
sempre que non podemos desligar atención a Deus e atención ao próximo empobrecido.
O Papa sitúase nesa traxectoria, como maneira de humanizar a vida tanto de quen tende
a man coma a de quen recibe
os seus coidados. «A bendición
do Señor descende sobre nós e
a oración acada o seu propósito cando vai acompañada do
servizo aos pobres» (n. 2). Así,
«o berro silencioso de tantos
pobres debe atopar o pobo de
Deus en primeira liña, sempre
e en todas partes, para darlles
voz, defendelos e solidarizarse
con eles ante tanta hipocrisía e
tantas promesas incumpridas,
e invitalos a participar na vida
da comunidade» (n. 4). «Tender
a man é un sinal: un sinal
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que recorda inmediatamente a
proximidade, a solidariedade,
o amor» (n. 6). Mans tendidas
que neste tempo de coronavirus se fixeron presentes de mil
maneiras. Este tempo de pandemia púxonos de fronte coa nosa
inmensa fraxilidade, é certo,
pero tamén descubrimos que
«temos madurado a esixencia
dunha nova fraternidade, capaz
de axuda recíproca e de estima
mutua» (n. 7).
Non descoñece o Papa que,
ao lado dunha enorme onda de
solidariedade tamén convive
unha «globalización da indiferenza», e por iso lanza esta
durísima mensaxe que xa non
é a primeira vez que sae da súa
boca: «Tende a man ao pobre»
destaca, por contraste, a actitude dos que teñen as mans nos
petos e non se deixan conmover pola pobreza, da que adoito
son cómplices. A indiferenza e
o cinismo son o seu alimento
diario. Que diferenza respecto
ás xenerosas mans que vimos
de describir! De feito hai mans
tendidas para rozar rapidamente
o teclado dunha computadora e
mover sumas de diñeiro dunha
parte a outra do mundo, decretando a riqueza de estreitas oligarquías e a miseria de multi-

tudes ou o fracaso de nacións
enteiras. Hai mans tendidas
para amorear diñeiro coa venda
de armas que outras mans,
incluso de criaturas, usarán para
sementar morte e pobreza. Hai
mans tendidas que nas sombras
intercambian doses de morte
para enriquecerse e vivir no
luxo e o desenfreo efémero. Hai
mans tendidas que por debaixo
intercambian favores ilegais
para ganancias doadas e corruptas. E tamén hai mans tendidas
que, no puritanismo hipócrita,
establecen leis que eles mesmos
non observan» (n. 9).
En fin, que esta crítica á
pasividade dos grandes deste
mundo non nos permita ignorar
que á nosa maneira moito máis
humilde e limitada podemos
entrar tamén na roda tráxica da
indiferenza. Oxalá que todas,
todas, ao noso nivel, cos nosos
medios, convertamos en lema
de vida iso de «tender as mans»
ante calquera pobreza, de calquera tipo que nos suceda na
vida. Oxalá!

4.- O risco severo do egoísmo
Se é certo que a pandemia
nos descubriu máis fráxiles do
que pensabamos e que esperEncrucillada 218, setembro-outubro 2020
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tou en nós xestos de solidariedade inmediata, tamén o é que
agora, metidos de cheo nas consecuencias empobrecedoras da
COVID-19, corremos o risco de
nos centrar nos nosos males e
ignoremos o que pasa máis aló
das nosas fronteiras. O vivir en
carencias, que tanto podía servir
para caer na conta da dureza da
vida de quen con elas convive en
todo momento, e de mil maneiras, pode facer que cada vez
máis nos vexamos o embigo do
mundo e ignoremos o que segue
a pasar máis aló das nosas fronteiras. Se por arte do birlobirloque da COVID-19 entramos no
club dos desamparados, bo sería
que aprendésemos a facer das
causas dese club a nosa propia
causa, así, en común.
E o mundo segue aí, pero máis
ignorado ca nunca. Quen sabe
algo dos atentados de Somalia?
Quen ten idea de como vai a
vida en Siria ou no Iemen? Soubemos do estoupido de Libia,
pero que?, a cousa quedou aí.
Quen sabe como afectou a
COVID-19 aos campamentos
de refuxiados? Quen sabe como
viviu a pandemia a poboación
palestina? Quen reacciona o
máis mínimo ante os abusos
xudeus sobre esa poboación,
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as ilegalidades continuas coas
que o goberno xudeu as castiga:
anexión unilateral de Cisxordania, apropiación de territorios,
expulsión indiscriminada das
vivendas e derrubamento das
mesmas, corte de subministro
de auga e luz, nomeamento de
Xerusalén como capital exclusiva de Israel…, e o diario sen
vivir a que están sometidos?
Pero, sen ir tan lonxe, como
reaccionamos ante o trato que
nós mesmos en España estamos dando aos temporeiros
que traballan na recollida da
froita, da vendima? Fixémonos
ver cando os soubemos infectados de COVID-19 e os descubrimos coma un perigo para a
nosa saúde, pero antes e despois
diso quen se preocupa da súa
situación laboral, das súas condicións vida? Se o 5 % deles son
españois e o 95 % son estranxeiros, iso é así claramente porque
fan traballos tan duros e en
condicións tan inhumanas que
os de aquí desistimos de asumilos, aínda que esteamos no
paro. Xornadas de 16 horas a
20 euros día, ao sol, sen auga,
durmindo no chan en calquera
recanto que atopan, sen garantías legais nos contratos, en
semiescravitude…
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Todo isto, que todo o mundo
sabe que é así, pero ante o que
as diferentes administración
torcen a cara e a maioría dos
empresarios interesados tamén
–hainos que honrosamente
cumpren–, todo isto denunciouno abertamente o bispo de
Vitoria o 15 de agosto, como
responsable da área de Emigración da Conferencia Episcopal
Española. E facíao presentando
a proposta dun encontro entre
as diferentes Administracións,
os representantes do sector
agrícola interesado e os axentes
de pastoral de migracións da
Igrexa, Cáritas e outras fundacións humanitarias do signo que
sexan, coa finalidade de buscar
solucións a eses escándalos.
Oxalá a cousa vaia adiante!
Oxalá entendamos que estamos
na mesma barca, como se está
repetindo tanto, e, ou nos salvamos todos, ou non hai Deus que
nos salve.

5.- De sete en sete
Pero no medio da pandemia
seguen a suceder cousas significativas. A partir do agosto
pasado Marianne Pohl-Henzen
empezou a exercer como Vicaria Xeral da diocese suíza de

Lausana, Xenebra e Friburgo.
O bispo Charles Moredot
nomeouna tal para a freguesía
de fala alemá da súa diocese.
Realizará as funcións de Vicaria, pero sen o título de tal, por
non ser sacerdote. Levaba 20
anos coordinando equipos pastorais e como formadora, e 8
anos como adxunta do anterior
vicario.
Así mesmo, tamén neste
verán no Vaticano seis mulleres
–dúas alemás, dúas británicas
e 2 españolas– foron escollidas
para formar parte do equipo
que supervisará a xestión económica e que vixiará as estruturas
e actividades administrativas e
financeiras dos Dicasterios da
Curia Romana, as Institucións
relacionadas coa Santa Se e o
Estado da Cidade do Vaticano.
As dúas españolas son Concepción Ozacar, membro fundadora e directora actualmente do
grupo Azora, dedicado a xestión
de fondos inmobiliarios, e Eva
Castillo, licenciada por Comillas en Dereito e Economía e
conselleira de diferentes entidades dese mundo.
Certamente hai vontade
–nuns máis ca noutros, claro–
de normalizar a presenza das
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020
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mulleres no organigrama eclesial de xestión e de decisión aos
máis altos niveis.
Tamén se converteu en algo
rechamante dentro dos ardores
do verán a presenza en París, ás
portas da nunciatura apostólica,
de sete mulleres –unha delas a
galega Christina Moreira Vázquez–, pertencentes ao grupo
«Toutes apôtres»; presentábanse
para ofrecerse para cumprir
determinadas funcións na
Igrexa, funcións para as que se
sentían con chamada de Deus e
con preparación axeitada. Non
foron recibidas de primeiras,
houberon de deixar os seus ofrecementos na caixa de correos
da nunciatura, pero logo foron
chamadas polo Nuncio en Francia, Celestino Migliore, para ser
recibidas nun encontro persoal
a partir de setembro. A ver en
que dá a cousa.
O feito cruzou deseguida
fronteiras. Quizais, pensará
alguén, porque todo o que
fale da Igrexa e a fira atopa
eco inmediato. Quizais porque
topamos cunha sensibilidade
moderna cara ao feminino –un
evidente sinal dos tempos con
transcendencia teolóxica– ante
o que na Igrexa nos estamos
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mostrando puntillosos, lentos e
dubitativos. Moi posiblemente o
ofrecemento de París no mellor
dos casos será agradecido e non
compracido, pero na conciencia
das mulleres que o promoveron
e dos eclesiásticos que o recibiron seguro que será un paso
adiante nun proceso de normalización que clama ao ceo.
No fondo, como pedra angular, está a cuestión do acceso
das mulleres ás ordes sagradas.
Coñecemos todos a posición oficial da Igrexa; para moitos, algo
irreversible, case dogmático;
para outros –entre eles teólogos,
segrares e algúns bispos–, algo
que se sustenta en argumentos
teolóxicos brandos, que mesmo
teólogos sobranceiros coma
Joseph Moingt, falecido en xullo
pasado con 104 anos, titulaba
de «folclóricos». Recentemente
o arcebispo de Hamburgo,
Stefan Hebe, pedía a Roma que
se estudase a ordenación sacerdotal das mulleres, sen dar por
definitiva a postura actual. O
peor de todo, ao noso modo
de ver, é que ao redor desta
cuestión se está creando unha
especie de reserva oculta, que
dana as persoas e o conxunto da
Igrexa. Moita xente que pensa
e comparte en pequenos grupos
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dunha maneira, pero que logo
publicamente non ousa manifestarse tal como pensa. E isto
non é bo nin para as persoas nin
para a institución que representamos. É un sen vivir nunha
duplicidade, que non pode dar
en nada bo.
A maiores de decretos e carpetazos, igual cumpriría introducir o criterio da recepción
comunitaria, eclesial; ter en
conta tamén o «sensus fiei»,
o «sensus fidelium» do pobo
humilde, ao que o mesmo Papa
apela con frecuencia (cf. EG
198). E sería óptimo seguramente o recurso á sinodalidade
para resolver desavinzas eclesiais. Sinodalidade que en linguaxe civil, popular, é o mesmo
que dicir camiño común, sentir
común, sentido común.

6.- Conversión pastoral da
comunidade parroquial
«Conversión pastoral da
comunidade parroquial ao servizo da misión evanxelizadora da
Igrexa», ese é o título completo
da instrución publicada pola
Congregación para o Clero o
día 20 de xullo pasado. Consta
dunha breve introdución (nn.
1-2), de 11 capítulos moi dispa-

res en extensión e densidade, e
dunhas conclusións (nn. 122124). Na introdución e nas
conclusións sinala claramente o
obxectivo da instrución: hai que
levar a cabo unha conversión
pastoral de acordo co momento
cultural novo, algo moi urxente,
e para iso «presenta un modo
de aplicar a normativa canónica
que establece as posibilidades
e límites, dereitos e deberes
de pastores e leigos, para que
a parroquia se redescubra a si
mesma…» (n. 123). A instrución cita ao Papa en palabras do
2013, onde afirma que cómpre
buscar camiños novos, e que
«tamén o Código de Dereito
Canónico nos dá tantas, tantas
posibilidades, tanta liberdade
para buscar estas cousas» (n.
1); pero o Papa di «tamén o
Código», dando a entender que
non só o Código. Desde logo
a postura papal ao respecto
quedou perfectamente aclarada
no tan citado texto da EG n. 27
onde afirmaba:
«Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo
todo, para que os costumes, os
estilos, os horarios, a linguaxe
e toda estrutura eclesial se
converta nunha canle axeitada
para a evanxelización do mundo
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020
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actual máis que para a autopreservación». «Capaz de transformalo todo». Tería que quedar
excluído o C.D.C.?
En realidade, nos cinco primeiros capítulos pásase sobre
as interesantes cuestións que
anuncian con rapidez e sen case
concrecións. No c. 7 aborda a
cuestión da parroquia ao lado
doutras divisións internas da
diocese, e no c. 8 entra de
cheo no que é o obxectivo central da instrución: «As formas
ordinarias e extraordinarias de
encomenda da cura pastoral da
comunidade parroquial». Co
C.D.C. na man repasa as funcións do párroco, que ha de ser
presbítero, dos diáconos, das
persoas consagradas, dos leigos.
Na secuencia dos diferentes
actores parroquiais séguese
unha eclesioloxía xerárquica
de arriba abaixo, non de pobo
cristián onde xorden diferentes
servizos e ministerios. Tamén
se coida con moito detalle que
determinadas palabras e expresións non leven á confusión e a
deixar algo tocada a necesaria
xerarquía de roles, e a absoluta
preeminencia sacerdotal. Con
este C.D.C. na man afogouse,
p. e., a estupenda experiencia
pastoral alternativa de Poi108
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tiers promovida polo arcebispo
Albert Rouet entre os anos
1994-2011.
Con todo e iso, o C.D.C. non
está baleiro de posibilidades.
No c. 8 (nn. 87-93) recorda o
escrito a posibilidade de que
un diácono, unha persoa consagrada ou un laico (entendemos que home ou muller), ou
un conxunto de persoas poden
asumir o coidado da comunidade parroquial, iso si, baixo a
tutela dun presbítero. E no c. 9
(nn. 94-100) fálase de «encargos e ministerios parroquiais»
que poden asumir diáconos,
persoas consagradas e laicos
(entendemos tamén que homes
ou mulleres), orientados a atender diferentes áreas pastorais e
mesmo diferentes actos como
Liturxia da Palabra, administración do Bautismo, ou celebración do rito das exequias,
coidando sempre que a imaxe
e función do cura non quede
empanada.
Dito con todos os respectos,
coidamos que o texto, aínda que
salienta posibilidades de participación que estaban agochadas
no mesmo C.D.C., non parece
estar á altura do momento presente. Non sabe a texto sinodal,
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no que se palpe a voz das actuais
experiencias pastorais máis
dinámicas. É excesivamente
clerical nun momento en que
se están poñendo moitas alertas
contra esta tendencia. Parece
un texto preventivo, froito máis
do medo ao que pode vir, que
un texto audaz, á altura das
necesidades do tempo que vivimos. Con todo e iso, sinala posibilidades quizais ignoradas, que
poden abrir camiños ao servizo
dunhas parroquias máis vivas.
Mesmo pode ser que o pouco
que abre poida exceder a capacidade de cambio de moitas das
nosas comunidades parroquiais
e dioceses.

7.- Bispos veñen e van
O bispo auxiliar de Santiago de Compostela durante
seis anos, Jesús Fernández, foi
nomeado bispo de Astorga e
«tomou posesión» da súa nova
diocese o 18 de xullo pasado.
«Tomar posesión», así relatan
sempre as crónicas referidas a
estes casos, como se de exercer un dominio sobre a nova
comunidade se tratase, pero tal
cousa non cadra, a lo menos na
persoa de Jesús Fernández, que
deu mostra entre nós máis de

vontade de servizo que de ansia
de poder.
E tamén na súa presentación
oficial como bispo da diocese
irmá, en parte tamén galega,
deixou ver o sentido do seu lema
episcopal «evangelizare pauperibus» (Evanxelizar os pobres),
advertindo que «o Evanxeo non
é exclusivamente un manual
para alimentar e guiar a piedade
individual; é tamén unha ferramenta social», e tamén, dirixíndose sobre todo aos xestores
sociais: «Anunciaredes tamén o
evanxeo vivindo a caridade na
función pública a través dun
modo xusto de gobernar, que
atenda ao ben común, favorecendo unha cultura do diálogo,
botando a andar políticas fiscais
equitativas, favorecendo unha
razoable distribución dos bens,
velando por un traballo decente
e recoñecido, regulando os
fluxos migratorios e axudando
os emigrantes que non teñan
suficientes recursos, axudando
a discapacidade, coidando o
medio ambiente.» Jesús Fernández é o bispo responsable
dunha institución tan benemérita como é Cáritas Española.
E nótaselle. Agradecemos a
súa presenza entre nós, caracterizada polo humilde bo facer
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pastoral, e augurámoslle éxitos
evanxélicos no seu novo campo
de servizo.
E a cousa dános para pensar
no posto que quedou baleiro, e
tamén, por que non, no posible relevo do actual arcebispo
de Santiago, que o próximo
ano cumprirá os 75 de idade, e
deberá presentar a súa renuncia como tal arcebispo. Queda
lonxe, moi lonxe, a práctica de
que fose o pobo quen elixise
o seu propio bispo; entendíase
cando o pobo cristián era comunidade viva, implicada en todo o
quefacer eclesial. A consulta ao
pobo quedou reducida a certa
indagación sobre posibles persoas aptas para o exercicio do
episcopado, en ternas que logo
se propoñen, seguindo os criterios de cada época histórica,
de cada liña pastoral pontificia.
Querendo, seguro que habería
fórmulas para favorecer unha
participación máis ampla da
comunidade. Desde autonomías
con personalidade propia, como
Galicia, parécenos que un criterio importante de elección, non
o único, sería que a persoa destinada a acompañar no servizo
episcopal a algún sector desta
comunidade, debería ser persoa
galega e/ou que sintonizase cor110
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dial e practicamente coa alma,
coa cultura, coa lingua, coa
idiosincrasia propia dese pobo,
Galicia. A experiencia dinos que
tristemente ser persoa galega
non o garante, pero tamén nos
amosa que houbo bispos, arcebispos, cardeais galegos que
si avalan esta afirmación. Sen
excluír que pode haber persoas
foráneas integradas a fondo
no noso ser propio, para desde
aí animar un bo traballo de
evanxelización entre nós.

8.- O adeus a Pedro Casaldáliga
O día 8 de agosto morría
aos 92 anos (1928-2020) Pedro
Casaldáliga, bispo emérito de
São Félix do Araguaia (Mato
Grosso, Brasil). Dicir Casaldáliga é dicir fe a tope, e a tope
mística, compromiso eclesialhumano, e tamén poesía. Desde
a Cataluña natal (Basareny,
Barcelona), despois de profesar
como relixioso claretiano, viviu
desde o 1968 o seu ser persoa
e Igrexa misioneira cunha absoluta fidelidade ao Deus que o
chamara para tal misión, ao
pobo pobre, empobrecido, que
lle tocou como herdanza –herdanza preciosa para el–, e á
Igrexa da que foi frade e bispo
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desde o 1971 absolutamente
fiel, absolutamente libre.
A súa figura foi moi coñecida
no mundo eclesial, e mesmo
no non eclesial, durante este
último medio século. Encarnou un seguimento coherente e
vivo de Xesús aliñándose co que
poderiamos chamar teoloxía da
liberación, co máis denso e puro
desa maneira de entender e de
vivir a práctica cristiá sobre
todo naquel mundo especialmente martirizado, co martirio do pobo pobre masacrado
polo poder económico, político,
militar, e mesmo co martirio
real, de bala e sangue; un martirio este que se multiplicou a
centos, a milleiros, no Brasil e
case que no conxunto da América Latina naqueles desastrosos decenios, cando as tácticas
políticas estadounidenses, en
concordancia coas elites económicas de cada país, fomentaban
a instalación de réximes militares para calar a voz do pobo que
demandaba cambios estruturais
para humanizar a vida, e moita
Igrexa do máis oficial calaba e
concordaba con estas maneiras
de tratar o pobo.

nante de bispos suramericanos,
algúns mártires, outros non (V.
Pérez Prieto, «Casaldáliga y la
estirpe de grandes obispos latinoamericanos contemporáneos 1
y 2», en Religiondigital.org)–, fiel
ao pobo que lle fora encomendado antes de ser bispo, sendo
bispo e despois de selo en activo,
encarnouse cos homes e mulleres do seu pobo, rezou con elas
e eles, con elas e eles fixo comunidade cristiá, diocese, loitando,
organizándose, sufrindo, chorando, enfermando, morrendo
e enterrándose. Con elas e eles
como fonte primaria de inspiración, escribiu páxinas poéticas
fermosísimas pola delicadeza
literaria que amosan e pola fonda
paixón amorosa, militante, que
as fecunda. Nin antes da morte
nin despois da mesma se arredou da xente que amou. Quixo
ser enterrado na terra pola que
loitou coas súas freguesías,
como fonte de sustento diario,
como espazo de vida digna, de
convivencia pacífica e de festa,
e como lugar onde poder pousar
o corpo abatido polo servizo do
amor. Alí, rodeado dos máis
seus, descansará eternamente
en paz.

Pedro Casaldáliga –herdeiro
nisto dunha rengue impresio-

Pero fariamos mal, moi mal,
se esquecésemos esta testeEncrucillada 218, setembro-outubro 2020
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muña que Deus nos ofreceu
para conversión, gozo e proveito
de todas e todos nós, brasileiros
ou non. Na situación concreta
na que vivimos, co mundo malferido por unha crise aloucada,
que ameaza con cebarse coa
xente máis marxinal, e cunha
Igrexa na que non acabamos
de atopar o noso lugar misioneiro, polo menos no desenvolvido occidente, non podemos
agochar debaixo da artesa a
luz que acendeu Casaldáliga
co seu pobo, coas súas comunidades cristiás. Non podemos
deixar que morra a súa memoria, que se nos agochen os seus
atrevementos pastorais e que se
esquezan as súas conmovedoras palabras feitas tantas veces
vida, verso e canción.

9.- Concretando respostas

Pódeno esquecer as autoridades relixiosas que tantas veces
se sentiron incómodas con
aquel irmán de corpo enxoito
e de espírito aceso, que os
deixaba ao descuberto na súa
mundanidade. Pódeo esquecer,
se é que chegara a coñecelo,
esa Igrexa instalada na rutina,
que sempre ve política onde
hai amor polo pobo, como se
ademais a política non fose un
posible brazo do reino de Deus.
E pódeo acaramelar moita xente

Referímonos ao asunto dos
abusos sexuais a menores ou a
adultos vulnerables, que tanto se
prodigaron na Igrexa e noutros
ámbitos da sociedade. Parece
que desde a Igrexa se lle está a
dar unha resposta que quere ser
eficiente; non sabemos se noutros medios se dá unha respostas semellante. O 16 de xullo,
mentres celebrabamos as festas
do Carme, daquela maneira,
claro, en Roma a Congregación
para a Doutrina de Fe publicou
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–e aquí tamén nos incluímos–
que, comungando con el, coa
súa palabra, coa súa figura,
deleitándose no seu precioso
poemario, acaba desleixándose
na súa fonda e amorosa paixón
crente, popular, para refuxiarse
nos brazos da simple palabra ou
do desalento e abandono.
Os seus escritos, os seus
versos, cos que quixo transmitir
tantas vivencias súas e do pobo
que soportaba, lidos con fe e
calma, como humilde palabra
de Deus para o presente, permitirannos manter acesa unha
lapa chamada, coma todo o que
nace de Deus, a nunca máis
morrer.

Carta desde a banda da esperanza

un «Vademécum sobre algunhas
cuestións procesais ante os casos
de abuso sexual a menores cometidos por clérigos. «Un Vademécum práctico no que (como
desexaba o Papa, xa en febreiro
do 2019) se especifiquen os
pasos a seguir pola autoridade
en todos os momentos clave da
aparición dun caso». Algo así
coma un manual de instrucións,
para que saiban a que aterse as
persoas que por autoridade ou
función deban axudar a resolver
estas situacións. Benvido sexa
todo o que evite reaccionar con
escusas de calquera tipo.
Entre nós, en Galicia,
creouse recentemente un servizo pastoral interdiocesano de
atención a menores, persoas
vulnerables e as súas familias;
un órgano da provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que en cada diocese
estará representado por unha
persoa ao servizo desa encomenda. En Mondoñedo-Ferrol
en concreto este servizo estao
exercendo unha muller, María
Concepción Quintela Rego.
Quérese dar resposta aos desexos de favorecer medios para
previr e combater os delitos
de abuso sexual, e para acompañar a vítimas e vitimarios,

a cada quen no nivel que lle
corresponda, cando eses delitos
foran cometidos. E seguro que
a cousa non quedará en simple
organigrama. Podémonos achegar a este servizo a través de:
www.archicompostela.es/atencionamenores.
E, sen deixar o conxunto
eclesial galego, para quen ande
enredado na catequese de iniciación, será moi útil o «Protocolo para a catequese en tempo
de Nova normalidade», que
acaba de publicar Catequese
de Galicia. Neste protocolo
preséntanse orientacións para
o inicio e o desenvolvemento
da catequese. Abórdanse múltiples detalles que haberá que
ter en conta para garantir unha
boa formación catequética nun
momento que presenta importantes e minuciosas demandas sanitarias. Este é o elenco
de temas que aborda: Data do
inicio da catequese, Inscrición, Espazos, Tempos, Organización de grupos e seccións
de catequese, Modalidades de
catequese, Materiais, recursos
e instrumentos para a catequese, Celebración Eucarística
e outras celebracións, Os catequistas, Apelación á responsabilidade.
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020
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O que parece un problema
pode facilitar ideas creativas,
que mesmo lle poden dar vida a
unha catequese que non acaba
de coller pulos. Chámanos especialmente a atención a Catequese na casa, practicada xa
antes disto en diferentes puntos
de Galicia e, polo tanto, tamén
o proxecto anunciado #OCatecismoQuédateNaCasa.
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E con isto acabamos por
hoxe. Falaremos no próximo
número do Día mundial de oración e coidado da casa común.
Coidémonos no corpo e no espírito. Solidaricémonos. Amémonos. Que as cousas non están
para menos, nunca están para
menos. Ata a próxima xeira.
Manuel Regal Ledo

Espacios litúrgicos de mujeres. Revisar el pasado, transformar el presente, diseñar el futuro

Recensión

Espacios litúrgicos de mujeres.
Revisar el pasado, transformar
el presente, diseñar el futuro
Paula Marcela Depalma. Editorial Verbo Divino-2020

Velaí un novo volume da
colección Aletheia. Desta volta
é a Tese Doutoral de Paula
Marcela Depalma, que investiga o protagonismo litúrxico
das mulleres na Igrexa. O traballo da Dra. Depalma non se
centra só na cuestión ministerial e sacerdotal, senón que abre
o campo de visión para relatar
o papel constante das mulleres
na liturxia cristiá, o valor deses
aportes e a súa pluralidade.
É importante remarcar este
aspecto, pois o papel litúrxico
das mulleres vén sendo un traballo constante de sostemento,
que non deixou de producirse
en ningún momento da historia, malia ter vetado o acceso a
calquera tipo de responsabilidade de goberno.
Paula Marcela Depalma é
doutora en Teoloxía Dogmático-Sacramental polo Pontificio Ateneo Sant’Anselmo de

Roma, Profesora de Liturxia en
San Pío X (UPSA) e na Facultade de Teoloxía de Granada.
Pertence ao consello asesor da
revista Galilea, do Centro Pastoral Litúrxico de Barcelona e
é membra de Teologanda (Asoc.
de Teólogas Arxentinas), a Asoc.
de Teólogas de España (ATE) e
a European society in Theological Research.
Na obra, logo de desenvolver
a metodoloxía a seguir, en clave
feminista e non sacramentalista, as celebracións litúrxicas
cristiás, fai unha fonda revisión do pasado, sobre o papel
da liturxia das mulleres no
cristianismo primitivo, a partir
do século IV e no século XX,
cando se desenvolve o movemento litúrxico das mulleres.
Revisa logo o presente recollendo os traballos que en teoloxía sacramental feminista
teñen feito autoras como Susan
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Roos, María José Arana, as
liturxias contextuais de Worship ou Phase e os traballos de
Charlotte Caron, facendo unha
aproximación crítica á cuestión lingüística, ao liderado e a
hermenéutica bíblica. A última
parte da obra dedícaa a deseñar
o futuro. Un futuro que para a
autora pasa pola secularidade
como posibilidade de renovación, mantendo o esencial pero
afondando nos procesos de simbolización postos nas mans das
persoas laicas.
Como ben di a autora:
Repensar a relación entre mística e codificación obríganos
a considerar cales son os símbolos e os ritos que utilizamos
na nosa vida cotiá, aqueles que
nos ocupan tempo e espazo
de maneira reiterada e constante. Revisar se están cheos
de sentido, se nos premen na
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procura da xustiza, se teñen
un contido reflexo de potenciar
capacidades, se nos conducen a
un traballo ‘produtivo’, se dilatan a conciencia e promoven a
acción».

O obxectivo do traballo,
como remarca a autora, é poñer
en valor o papel das mulleres na
praxe litúrxica da Igrexa, pero
non só iso; tamén ensanchar a
perspectiva litúrxica, ampliada
co labor calado das mulleres
nas celebracións e ritos. Facer
revisión en clave de xénero da
historia das nosas celebracións
axuda a comprender que a liturxia non é un feito separado da
vida. Urxe darlle valor relendo
a Historia desde novas claves
que ensanchen a comprensión
e significación dos nosos ritos e
celebracións litúrxicas.
Marisa Vidal Collazo

Na soleira do Deus da vida

Recensión

Na soleira do Deus da vida
Manuel Regal Ledo, SETP, Vigo 2020, 280 pp.

Podemos ver na portada a foto
dunha porta e a soleira na que
pousa. Porta aldeá do barrio dos
Muíños, en Mondoñedo. Soleira
firme. Postigo aberto. Invita a
asomarse. Presenza e misterio.
O letreiro é claro: Deus da Vida.
Todo un símbolo. Igrexas pechadas en todo o mundo. Aquí, na
aldea, unha porta entreaberta.
A portada é un resumo perfecto
do contido.
Regal escribiu este libro para
facilitarnos a clave coa que
entrar e escudriñar os segredos
das nosas contas. A conta que
queremos abrir aquí é a «presenza de Deus na nosa vidiña».
Ofrécenos: algo que nos permite
asomarnos, non máis, á realidade, ao misterio de Deus que
levamos dentro, que sentimos
dentro; que cremos, pero ante
o cal somos uns grandes descoñecedores. Ao máis, podémonos
poñer na soleira de Deus, aso-

marnos a el, ou mesmo ás veces
escoitar o rebumbio interior da
súa morada. Hai que pórse na
soleira e chamar. Non queremos
perder a experiencia do encontro. Que non se peche o postigo. Descubrir a súa presenza
no Tabor ou no Xordán é doado;
sentila nos mil acontecementos e minucias non o é tanto.
Menos aínda nestes tempos de
secura espiritual. Deus parece
ausente, fóra de xogo; e nós, co
ruxerruxe nas mans, no peto e
nos miolos, temos enferruxado
o sentido da fe por non usalo.
Regal ofrécenos en oración o
que el vive e sente. Aquí non
hai un iluminado. Si un crente
que sabia e humildemente nos
axuda a iluminar a vida. Ofrécenos os seus recursos para
que nos realicemos con novas
dimensións. Fala do que vive
e sente. Non se trata dun libro
de literatura barata, escrito
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para que outros, como alumnos, fagan os deberes. Este é un
novo parto, que o Espírito xerou
nel e que Manolo, axeonllado,
lle pediu ao Pai que o bendicira
para poder ben dicir o que o
Espírito lle suxería para o noso
ben. Non é para ler dun trago.
Hai que saborealo; ilo sorbendo
coma un xeado.
Imaxino un neno que vai por
primeira vez á Romaría. Mírao
todo, admírase de todo, pregunta e repregunta sobre todo.
Pero non solta a manciña da
áspera man de seu pai. Así nos
quere ver Manolo no noso andar
pola romaría da vida: admirándonos de todo e dándolle a lata
ao Pai-Nai en constante conversa. Ensínanos a asombrarnos, a admirar as cousas e os
acontecementos máis miúdos e
vivir na nova dimensión que nos
regala a fe. Desa maneira teremos os sentidos do corpo e do
espírito ben abertos para detectar o paso liberador de Deus.
Antes de nada fainos un convite. Quere que entremos. Descalzámonos na soleira. A terra é
sagrada como sagrada é a nosa
vida. Depenicamos algúns títulos de oracións coas que pretende: deixa a Deus ser en ti,
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e déixate ser ti nel - ponte ao
sol de Deus - exponte a Deus
humilde e valente - exponte
ao vento de Deus: déixate
levar ata onde el queira - fíate,
entrégate - en silencio fíate do
Espírito - acouga - Deus peta á
miña porta - estás en min, meu
Deus, estás calado, firme ao pé
da vida - estás aí como soño dos
meus soños - grazas, Pai-Nai,
que feliz son sabéndote cada
día ao meu carón, calado, pero
elocuente - é Deus mesmo que
te quere flor - Ai, meu Deus,
canto bo podería pasar en min,
se me deixase coller todo pola
túa presenza! - sempre contigo,
meu Deus, sempre contigo.
Nun segundo paso, aos que
inquedos imos na procura do
rostro de Deus, Manolo asegúranos que o rostro do Pai-Nai
é o seu Fillo Xesús, o Cristo.
Rostro e Palabra do Deus da
Vida. O gran guieiro para
entrar no misterio de Deus e
ter así cumprida esa ansia de
ver a Deus que levamos cravada no noso espírito. Xesús
viviu en permanente conversa
co Pai onde atopou forza para
entregarse en ben dos irmáns.
Por iso no segundo apartado
quere que fagamos unha camiñada: –do berce ata a gloria–,

Na soleira do Deus da vida

seguindo a Xesús, cun percorrido polo ano litúrxico. «O ser
de Deus fíxose carne» - «Verte
Xesús - verte como es - fermoso
no teu Espírito» e «Xesús, que
ben que viñeses». Pequenos
sinais do ofrecemento permanente de Deus e do que ese
ofrecemento é capaz de suscitar en nós, se estamos á espreita. «Nada hai orfo de ti, meu
Deus». Sen Xesús camiñariamos como vagabundos.
E non podía faltar a naiciña.
Quince preciosas oracións para
ir da man de Santa María.
María nai, María discípula,
María do pobo, María nosa.
Non coñezo cousa máis fermosa
para ir coa agarimosa compaña
de Santa María, a Nosa.
E volve levarnos Regal á rolda
da vida. A casa que atopamos
na portada non é para engaiolármonos, vivir ao quente cun
deus irreal, inexistente. Deus
está na rolda da vida. É Deus de
Vida. «Todo é espazo de Deus,
do reinado de Deus, da república de Deus. Silandeiramente
éncheo todo, ámao todo, acompáñao todo, ennobréceo todo.
Deixémonos recrear por Deus».
Para rematar preséntanos un
autorretrato. Tennos dito «Eu

confésome bo home», e tamén
«Ben ves, meu Deus, o pecadora que son», declarándose ao
mesmo tempo «Son propiedade
comunal», ou rezando a «Oración dun concelleiro municipal». «Presenta este testemuño
con humildade, en forma de
pregaria, en recoñecemento das
súas grazas e desgrazas, pasadas polas mans de Deus, polas
mans de tanta xente, mans en
todo caso imprescindibles e
dignas do meu maior agradecemento».
Nun breve apéndice recolle o «Decálogo dun laicado
fraterno», que xa publicara no
número 184 de Encrucillada, co
afán de contribuír a dar apoios
firmes a homes e mulleres de
base, que queren desenvolver
con forza o seu servizo secular
desde a súa condición de crentes. Decálogo ben preciso, práctico e substancial.
Acabo por onde empeza o
libro: unha interesante introdución de Xosé Antón Miguélez
na que debulla a produción literaria de Manolo cun pequeno
comentario a cada libro.
Comeza co famoso Un caxato
para o camiño, para o que eu
lle emprestei un fráxil caxato de
Encrucillada 218, setembro-outubro 2020
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metal, herdado da familia, no
que atopou apoio para o editar.
Sorprende contemplar a rolada
de obras que leva creado Regal.
«Nalgún aspecto da historia da
Igrexa galega haberá un antes
e un despois de Manolo Regal
Ledo». Concretamente, «Un
caxato para o camiño é un libro
oracional que marca un antes e
un despois, comparable, no seu
campo, ao Cantares Gallegos de
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Rosalía de Castro». Coincido
contigo, Xosé Antón. Valora
Miguélez: «A súa limpa paixón
relixiosa, a súa fonda experiencia de fe, a súa permanente
vivencia de Deus en todo o que
vive e en todo o que contempla». E digo eu: Manolo Regal é
un verdadeiro agasallo de Deus
para nós.
Ramón Díaz Raña

Coloquios na Encrucillada.
Unha nova proposta
Este ano 2020, marcado pola pandemia da COVID-19, a prudencia
recomenda non realizar o tradicional Foro no mes de outubro, que xa
anunciaramos dedicado á Biblia. Por iso, no Consello de Encrucillada
buscamos unha alternativa que non obrigue á presencialidade, pero
que tampouco nos deixe sen reflexión e formación.
No canto do Foro, lanzamos unha nova proposta a todas as xentes que
queiran participar:

os Coloquios na Encrucillada
Contamos para estes coloquios cos textos dos relatorios do que ía ser o Foro:
Como nace a Biblia, xeración e escritos
do Antigo Testamento, por Marta García Fernández, profesora adxunta da
Facultade de Teoloxía da Universidade
Pontificia Comillas, Departamento de
Sagrada Escritura e Historia da Igrexa.
O Novo Testamento, xeración e escritos,
por Carmén Bernabé Ubieta, profesora titular de Cristoloxía fundamental,
Sagrada Escritura e Escritos Xoánicos na
Universidade de Deusto (campus Bilbao).
Hermenéutica, como ler a Biblia hoxe,
por Andrés Torres Queiruga, profesor
emérito de Teoloxía Fundamental no ITC
e de Filosofía da relixión na USC.
Publicarémolos no número 220 da
Revista Encrucillada (Dec. 2020), pero
ademais pedímoslle ás autoras e autor
que suxerisen, partindo do texto, preguntas que abran á reflexión, coas que
poder animar un diálogo. Así queremos

animar a todas as persoas que queiran
afondar na lectura actual da Biblia para
que, de xeito individual ou en pequenos
grupos, lean e reflexionen, poñendo en
común achados e dúbidas.
En febreiro de 2021 convocaremos en
tres días diferentes a posta en común de
cada un dos relatorios coa autora/autor,
ben de forma presencial, ben telemática. Ese será o momento de poñer en
común as conclusións de todos.
Nin que dicir ten que este traballo está
aberto a todas as persoas que queiran
participar. Non é necesario ser subscritora da revista, só estar disposta a aproveitar a ocasión de revisar o que sabemos
sobre a Biblia e aprender cousas novas.
Animádevos a participar nesta nova
forma de traballar!!
Formade grupo con quen tendes cerca
(vila, parroquia, amizades, familia…) ou
lede e reflexionade en solitario. O diálogo
final en común enriqueceranos a todos!!

219

