
    El COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, en resposta a la  
                                       “Instrucció Pastoral Teologia i Secularització a Espanya”, manifestem que: 
 

Amb la força que ens dóna l’Evangeli i coneixedores de la nostra dignitat com a persones, 
defensem el pluralisme existent avui dia dins l’Església que ens aporta riquesa i creixement 
en la nostra fe. Mai això representa una pèrdua de valors. 
 
Pluralitat no equival a percepció plana de la realitat, sinó a una multidimensió de moltes 
realitats. La jerarquia eclesial s’ha estancat en altres temps i sembla que vol dominar tots 
els espais socials. La implantació de la democràcia en la societat, ha originat el trencament 
de la teocràcia, àmbit que la Conferència Episcopal Espanyola sembla resistent a abandonar. 
 
Nosaltres partim de la idea què la teologia no és una veritat tancada i estàtica, i menys 
absoluta, com pretén la jerarquia eclesial imposant els seus principis, sinó una experiència 
de Déu, dinàmica i oberta als signes del temps que permet el desenvolupament de totes les 
persones. L’Església jeràrquica cau en el parany de dictaminar les seves veritats per sobre 
de l’Evangeli. 
 
Tanmateix considerem com a suma i no com a resta l’experiència religiosa de les altres 
tradicions; això ens permet aconseguir conjuntament una millora individual que repercuteix 
en un món millor. 
 
Finalment i una vegada més, amb el contingut d’aquestes declaracions per part dels bisbes, 
les dones tornem a sofrir el menyspreu i l’exclusió dins l’Església per convertir-nos en 
creients de segona categoria, circumstància totalment contrària a l’Evangeli que no exclou a 
ningú sigui quina sigui la seva condició de gènere, ètnia, sexualitat i classe social. 
 
En quant al tancament al sacerdoci femení, manifestem tres consideracions importants: 
 

♦ Déu no és el problema 
♦ El Vaticà no és el centre del cristianisme, sinó Jesús de Natzaret, i 
♦ El Magisteri no pot esgotar tota l’experiència religiosa de l’Església. 

 
El Col·lectiu de Dones en l’Església amb el referent i la seguretat que ens dóna l’Evangeli, no 
cessarem de treballar per aconseguir la justícia, l’amor i la paritat dins l’Església. 
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