
CONFER BALEARS 
2 de febrer de 2022 

Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER)                                                sec.baleares@confer.es 

  

 

 

“Caminant junts” 

 

 

Estimats. 

 

En ocasió de la Jornada de la Vida Consagrada us saludem des de 

la CONFER de Balears. 

 

Margalida, Mª José i Gràcia ens han fet arribar les iniciatives que viureu en 

cada activitat diocesana. Aprofiteu-les i preneu-les com un impuls 

necessari en l'època que ens ha tocat viure.  

 

Mai abans havíem comprovat la fragilitat de la nostra naturalesa i ens 

havíem sentit tan en comunió amb la família humana. Una oportunitat per 

a veure'ns dins de la societat, reconèixer les seues pors i posar-nos al seu 

servei.  

 

A més, iniciem un camí conjunt amb l'església sinodal en vistes a 

compartir, conèixer i sentir-nos part d'allò que naixerà. En aquests mesos 

se'ns convidarà a respondre, des de diferents instàncies, a la pregunta 

Quins passos ens convida a donar l'Esperit per a créixer en el nostre 

"caminar junts" ? (Document Preparatori Sínode 2021-23, pàg. 6). 

 
CONFER nacional ens ha dit en el seu missatge anual que hem de ser 

“conscientes de las implicaciones que el camino sinodal tiene. Caminantes 

con Jesús -el Señor- renovamos nuestra fidelidad teniendo en cuenta tres 

experiencias de sinodalidad, de escucha y compromiso: la experiencia de 

comunión con toda la Iglesia; la experiencia de participación comunitaria, 

en fraternidad y sororidad; y, la experiencia de misión compartida, inserta 

en las heridas del mundo (Missatge per la Jornada de la Vida Consagrada. Presidència de la CONFER). 

 

Us fem una proposta: cridar-vos, celebreu junts i pregueu els uns pels altres. És el nostre aniversari! 

Donem mostres de que els religiosos i religioses vivim confiats en el Senyor que ens va triar i sostinguts 

per els germans. Vivim en el millor lloc del món, amb les millors gents i en un època única. 

 

Feliç Jornada. 
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