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En la darrera reorganització dels Equips al món, es van distribuir els
països en quatre grans àrees, seguint criteris de solidaritat.
Així, la nostra regió està en una àrea més gran que inclou, a més
d’Espanya, Portugal, Itàlia, Síria i la pràctica totalitat d’Àfrica.
No creieu interessant, conèixer els nostres companys de viatge?
Odile i Jean Jaujay, responsables de la Superregió de l’Àfrica
Francòfona, ens fan un retrat de com es viuen els Equips a l’Àfrica.

Els END al món.
Àfrica: una realitat ben diferent...
« Us prendré d'entre els altres pobles, us aplegaré de tots els països i us faré tornar a la vostra terra. »
Ez 36,24
LA REGIÓ D’ÀFRICA OEST
Els EMD s’ha anat implantant progressivament
a la regió : Senegal 1966, Burkina 1984, Mali i
Togo 1985, Bénin 1997, Niger 2005, Costa
d’Ivori 2008. En total representen 123 equips,
12 en pilotatge i 3 en formació.
Què representen els Equips
- Un moviment al servei de la parella i de la
família, dins l’Església i en el món,
- Un moviment ben implantat a la nostra
Església local,
- Una comunitat d’Èsglésia que es construeix i
creix sota el model «Església, Família de Déu».
Els punts forts
- Una població en augment en tots els països,
- Una fe activa, marcada per la presència de
múltiples
religions,
que
conviuen
generalment sense masses dificultats, amb
una presència majoritària de l’islam en
alguns països com Niger, Mali, Senegal,
- Una bona acollida del moviment dels END
per parelles cristianes compromeses i motivades, encoratjades pels bisbes i sacerdots,
- El sentit de família encara es conserva.

Una fe activa, marcada per la
presència de múltiples religions,
que conviuen generalment sense
masses dificultats

109 Equips ENCARTE.qxd:Maquetación 1

15/4/10

10:39

Página 2

Les dificultats
- L’establiment de la pau civil encara és a les beceroles, si bé, després de les turbulències
degudes a l’aspiració legítima a la democràcia, als anys 90, la major part dels nostres
països romanen en pau.
- Alguns focus de tensió localitzats (eleccions a Costa d’Ivori, rebel·lió Tuareg a Niger i
Mali),
- Mal creixement persistent :
- Misèria i opulència es troben de costat a les grans ciutats ; pobresa als pobles, sobretot
a l’interior del país.
- Manca d’infraestructures pel transport de carretera, electricitat, comunicacions, aigua
potable, sanitat i educació, tot i els enormes esforços fets pels poders públics i les ONG,
- En tota la regió, costa estendre el moviment més enllà de la capital pels següents motius :
- pocs medis de transport i comunicació,
- problemes d’alfabetització,
- manca de consellers espirituals
TOT AIXÒ ENS MOTIVA : ens encoratja i mou a l’esperança.
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LA REGIÓ D’ÀFRICA CENTRAL
El moviment dels END s’ha implantat progressivament en aquesta regió :
República Centroafricana RCA 1981, Camerun
1982, Gabon 1992; actualment són 101 equips
i compten amb 9 en pilotatge.
Característiques de la Regió
- Un mosaic de tribus, de conflictes armats i
inter ètnics, un moviment important de desplaçats i refugiats,
- Molts orfes, de famílies separades,
- La injustícia social, l’abús de poder dels polítics
i l’absència d’Estat creen patiment, misèria,
pobresa i venjança,
- Una pobresa extrema al costat d’una riquesa
insolent,
- La poca formació professional, l’atur entre els
joves i l’emigració,
- La proliferació de sectes i el dinamisme de
l’església catòlica,

Els membres dels END són,
en particular, testimonis de
l’important paper de l’esposa
en l’església domèstica.
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- Per l’església, la pastoral familiar i l’evangelització són dues apostes fortes,
-l’Església està compromesa en el camí de l’evangelització, però sobre el terreny la batalla
és dura, ja que en tot moment hi ha un risc important de caure en el sincretisme, fent
una barreja amb les diferents corrents i ideologies,
- L’Església és viva :
- de manera regular van naixent noves diòcesi i parròquies,
- hi ha un creixement continu del nombre d’infants i d’adults que reben els
sagraments d’iniciació i matrimoni, i també de les vocacions a les famílies.
Tot i el pes dels costums ancestrals que poden interferir en la pràctica normal de la fe
cristiana (la poligàmia, la successió, la consulta als endevins, el culte als ancestres...)
Punts forts dels END de la regió
- El respecte de la disciplina del moviment (carta, Punts Concrets d’Esforç, ajuda mútua) i
el testimoni que donen els matrimonis cristians de la vida en parella,
- La implicació del clergat format en l’àmbit dels equips, i el recolzament de les esglésies
locals en els END, amb qui compten per a dur a terme la seva pastoral familiar.
Les dificultats
- Els temes no s’adapten al nivell d’instrucció d’alguns equipiers, barreres lingüístiques,
- Mal pilotatge ; la major part dels equips més antics es desinflen,
- Una progressió lenta del moviment junt amb la manca de Consellers Espirituals.
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Reptes específics
-

La
La
La
La

implantació del moviment a totes les diòcesi, i també al Txad,
informació al clergat sobre la pedagogia del moviment,
producció de temes adaptats a les realitats locals,
traducció dels documents de base del moviment a les llengües locals.

Un dels punts forts dels END a la
regió és el respecte de la disciplina
del moviment (carta, Punts
Concrets d’Esforç, ajuda mútua)
i el testimoni que donen els
matrimonis cristians de la vida
en parella
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REGIÓ ÀFRICA DEL CENTRE-SUD
El moviment dels END s’ha anat implantant
progressivament a la regió :
República Democràtica del Congo RDC
1977, Ruanda 1981, Congo Brazzaville
2008. Actualment aquesta regió compta
amb 74 equips, 6 en pilotage i 3 en camps
de refugiats a Zambia.
Característiques de la Regió
- Conflictes armats degut al mosaic de
tribus que es troben a la zona, amb el
moviment de desplaçats i refugiats que
aquesta situació genera,
- Els molts orfes, resultat d’aquesta
situació,
- La injustícia social i política.
Els END és un moviment al servei de les parelles, per tal de fer créixer llur aliança en l’amor
i la fidelitat, i conduir-los a la santedat a través
del compromís renovat cada dia.
Els punts forts
- La vida dels sagraments i la pregària,
- L’ajuda mútua,
- El sentit del servei en la parella.

L’Església està compromesa en el
camí de l’evangelització, però sobre
el terreny la batalla és dura, ja que
en tot moment hi ha un risc important de caure en el sincretisme, fent
una barreja amb les diferents
corrents i ideologies.
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Les dificultats
- La feblesa en la pràctica d’alguns Punts Concrets d’Esforç (en particular, la Sentada !)
- L’escassetat de recursos materials,
- La manca de disponibilitat de Consellers Espirituals.

El paper dels END a la regió
Els membres dels END, testimonis de la Bona Nova, contribueixen a la construcció del Regne :
- Pel seu compromís en la pastoral matrimonial, convidant als seus veïns a fer beneir la seva
unió, i aconsellant a les parelles joves i de nuvis d’unir-se sota el sagrament,
- En la pastoral familiar i dels joves : recolzament als END-J i als grups de vocació, però
- El pes de les obligacions socioculturals (dot, tradicions, barreres ètniques) encara té molta
força.
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Els membres dels END són, en particular, testimonis de l’important paper de l’esposa en
l’església domèstica :
-amb la participació activa en els àpats familiars,
-amb les seves aportacions a les reunions d’equip,
-en la pregària conjugal i el diàleg en parella sota l’esguard de Déu
I comparteixen el seu testimoni en una emissió de ràdio setmanal : “homes i dones,
caminem junts ”.
AQUESTA SITUACIÓ ENS CONVIDA:
- A perseverar en l’esforç i la fidelitat als carismes dels fundadors,
- A l’esperança en les parelles joves que ens han de rellevar:
-en els nostres equips i sectors,
-a les noves diòcesi,
-a la megàpoli de Kinshasa, al Congo i a Burundi
Odile i Jean JAUJAY
Responsables de la Super regió de l’Àfrica Francòfona

