MANIFEST III FÒRUM CATALÀ TEOLOGIA I ALLIBERAMENT

1. Lluitem per l'esperança. Aquesta era la intenció del III Fòrum Català de Teologia i Alliberament
Hem trobat 65 raons per l'esperança a partir de l’experiència dels 65 tallers realitzats i que resumim
en sis blocs:
1.1. Voluntariat i alteritat
1.1.1.Tots hauríem de ser voluntaris perquè conèixer un altre és fer-se’n càrrec i passar des
de “no sóc ningú per a ningú”, a “tinc un amic”
1.1.2.Para cristal te quiero, para espejo nunca (subcomandante Marcos): que no se'ns apagui
la mirada
1.1.3.L’alteritat que desperta la sensibilitat i el cor als últims del últims que viuen al carrer.
1.1.4.escoltar l’esser de l'altre ara i aqui
1.2. Compartir solidàriament fa conèixer
1.2.1.l'evidència de la riquesa del compartir ens duu a la necessitat de potenciar la
interculturalitat, la intereligiositat i a augmentar l'interès generacional i geogràfic
1.2.2.Solidaritat més enllà de la llei. Papers, treball, vivenda i dignitat. Tancament dels CIES
i fora llei d'estrangeria
1.2.3.Preguntar què buscar és respondre al bé dels altres
1.2.4.cooperació i complementarietat entre les campanyes i iniciatives en marxa a Catalunya
per a una altra Catalunya possible
1.2.5.hem de passar de la beneficència al reconeixement i compliment del dret, sense oblidar
la denúncia
1.2.6.No dibuixem fronteres allà on no existeixen, tenim més en comú el que ens pensem
1.2.7.Fins i tot a la presó hi ha esperança
1.2.8.Compartir somnis és el començament per poder fer-los realitat
1.2.9.La ocupació és irrenunciable i possible. Cal seguir lluitant.
1.3. Ecologia nacional
1.3.1.Volem protegir i garantí l’ús agrícola i forestal dels espais rurals a perpetuïtat
1.3.2.També és possible una altra Catalunya
1.3.3.Tot i formar part d'un món trencat, decidim viure com agents de restauració de manera
que al final del dia puguem dir que hem viscut una bona història

1.3.4.Si volem reconciliar-nos amb Àfrica cal demanar perdó
1.3.5.Principi-esperança, fraternitat: conspiració com a resposta a la generació perduda. No
creure que tot és possible sinó que l'impossible passa
1.3.6.l'esgotament proper de les fonts d'energia fòssil i el mal repartiment dels seus beneficis
ens obligarà a ser més eficients, més austers i més solidaris
1.3.7.no acceptació de retallades en la ètica i la correcta atenció en Salut Mental
1.3.8.visió i atenció del pacient des de la horitzontalitat i l'humanització dels processos
1.3.9.per afrontar la seguretat de Catalunya no ens cal cap exèrcit: guanyar en la cohesió
social i una protecció i defensa civil, és el camí
1.3.10.repartir el que sobra és fàcil; el que cal és repartir el que tenim perquè n’hi hagi per
tots.
1.3.11.Ens transformen quan som actius per transformar el país i el món per fer-ho habitable
per a tothom amb participació deliberativa i no violència activa.
1.3.12.ens posem en camí cap a la plenitud individual i com a poble: donar el nostre fruit
comú depèn de nosaltres
1.4. Tolerància i pluralisme
1.4.1.No és justificable condemnar l'homosexualitat ni als homosexuals bassant-se en els
textos bíblics
1.4.2.En un entorn que gira en torn a l'eficàcia, nosaltres busquem a humanitzar la vida de
les persones, a acceptar, atansar-nos i acompanyar amb sensibilitat, amb el llenguatge
del cor
1.5. Pastoral eclesial
1.5.1.Que allò que la societat accepta, l'esglèsia ho reconeixi com a normal
1.5.2.importància del diàleg interreligiós, però encara ens cal trobar aquelles causes,
inquietuds comuns i cronquetes que ens facin trobar-nos a cristians, musulmans,
budistes...
1.5.3.renovació amb els símbols. Cal expressar d'altre manera els nostres valors i sentiments
1.5.4.És necessari crear petites comunitats de fe per dinamitzar una nova Església “mar
endins”
1.5.5.L'església del s.XXI ha de ser oberta, atractiva, ha d'encomanar entusiasme, ha de ser
compromesa amb el món i capaç de preguntar-se “Senyor, què vols tu de mi?”
1.5.6.Cal compartir l'experiència de celebrar la Pasqua amb família
1.5.7.La pastoral eclesial hauria de respondre a una concepció de l’antropologia sexual que
s’inspirés en dades neotestamentàries veritables i consideracions antropològiques
correctes.

1.6. Confessions religioses
1.6.1.tenim molt clar el tema social però no en quin Déu creiem, cal també reflexió teològica
1.6.2.Cal parlar de Déu des de la pròpia realitat
1.6.3.Compartir la vida per avançar junts fidelment en el seguiment de Jesús mitjtançat el
compromís amb el món
1.6.4.Cal celebrar l’amor de Jesús
1.6.5.La gran aventura del cristià del nostre temps és la de trobar una resposta evangèlica als
reptes que li presenta la societat
1.6.6.tota comunitat cristiana ha de tenir tres elements: la paraula, l'eucaristia i la caritat
2. Hem tingut moments de relacions: moments de trobada, de conèixer gent, de parlar i estable
vincles que ens permetin continuar en relació, fer xarxa i mantenir l’esperança en aquest món.
3. Hem tingut moments d’interiorització: estones noves plenes d'esperança. La pregaria i la
interioritat ens redimensiona a nosaltres mateixos per seguir lluitant per l’esperança.
4. I això, amigues i amics, no s'acaba aquí i ara
4.1. perquè és un moment oportú per continuar
4.2. perquè som més dels que ens creiem
4.3. perquè necessitem un nou lema per a continuar que no és cap altre que esperançats en la
lluita,
4.3.1.en la lluita de cada dia, en el retrobament amb l'altre, plens d'esperança
4.3.2.en la lluita contra el sistema neolliberal opressor, plens d'esperança
4.3.3.en la lluita per alliberar-nos d'espiritualitats alienants i esgarrifoses, plens d'esperança
4.3.4.en la lluita per donar raons, cors i coratge perquè els més desvalguts estiguin plens
d'esperança ens trobem plens d'esperança
I esperem amb pro-activitat, amb alegria, amb optimisme, amb il·lusió, plens d'energia i
possibilitats. Per això ens comprometem a continuar endavant sent missatgers de l'esperança fins al
IV Fòrum Català de Teologia i Alliberament d’aquí a dos anys si Déu vol.

