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INTRODUCCIÓ AL DEURE D ’ASSEURE’S 
 

Una de les més grans intuïcions del Pare Caffarel per a la comunicació íntima en la 

parella és el deure d’asseure’s. El deure d’asseure’s és la proposta més específica 

del moviment dels Equips de la Mare de Déu. És part dels sis punts concrets 

d'esforç, que formen la base de la pedagogia dels EMD, proposats per fer 

progressar a cadascú i a cada parella en la seva fe i en la seva espiritualitat conjugal, 

una innovació pastoral del Pare Caffarel. 

 

El deure d’asseure’s té com a objectiu ajudar a la parella a "trobar cada mes el 

temps d'un veritable diàleg conjugal davant la mirada del Senyor" (Pare Caffarel). 

Permet un cara a cara per revifar l’amor, plantejar, mirar-se, escoltar-se. Ajuda a 

pregar i a estimar més profundament. 

 

Aquest punt concret d'esforç ha donat a conèixer el Moviment a molts cristians i va 

animar a algunes parelles a voler formar part dels Equips de la Mare de Déu. 

 

Esperem que la lectura d'aquest llibret ajudarà a cadascú a rebre les gràcies que 

Déu ens dóna a través de la pràctica del deure d’asseure’s. 
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I. D’ON VE EL 
DEURE 
D’ASSEURE’S? 

 

 

El 1939, el Pare Caffarel crea el primer equip de Notre Dame a París amb 4 parelles 

que desitgen viure plenament el seu matrimoni cristià. 6 anys després, el 1945, neix 

la idea de la Carta que el Pare Caffarel anomena la llei de l'exigència. S’inspira en les 

ordres religioses que es basen en una regla per ser recolzats en el seu camí cap a la 

santedat, que impedeix que caiguin en el desànim i l'abandó. Per tant, conclou que 

"necessitàvem una regla" per evitar  l’ensorrament. 

Davant aquestes exigències proposades pel Pare Caffarel, un terç dels membres dels 

equips les van rebutjar, el que va semblar descoratjador en aquell moment. Però en 

els anys següents, els equips que no van seguir-les van desaparèixer, mentre que els 

equips en què les parelles van acceptar-les es van mantenir amb fermesa.  

És així que, el 1947, va ser publicada la carta dels equips, que conté la "disciplina dels 

equips" i els "deures de cada parella." 
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Estem al 1945. El Pare Caffarel encara anima després d’alguns anys a grups de 

famílies que esdevindran amb el temps els Equips de la Mare de Déu. Se’n dóna 

compte de la dificultat experimentada per l'espòs i l'esposa per comunicar-se, 

sobretot espiritualment. Com promoure aquesta comunicació absolutament vital en 

una relació? L'espurna salta un dia, llegint Sant Lluc. Ell va escriure aquesta nota: 

"un deure desconegut."  

"Crist en el capítol 14 de Sant Lluc, convida els seus oients a la pràctica del deure 

d’asseure’s. Avui, en el segle de les velocitats vertiginoses, és més apropiat que mai  

fer preconitzar aquest deure poc conegut ... 

[...] Abans d'emprendre la construcció de la vostra llar, heu de confrontar els 

vostres punts de vista, examinar els vostres recursos, materials i espirituals, 

elaborar un pla. Però un cop mans a la feina, no descuideu massa el temps de seure 

junts per examinar plegats la tasca feta, retrobar l'ideal entrevist i consultar al 

Mestre d’obres?  

Sé de les objeccions i dificultats, però també sé que la casa s’ensorrarà un dia si no 

hi ha la supervisió de l’estructura. 

[...] Per evitar la rutina, hi ha un altre mitjà del què vull parlar una mica més. Agafeu 

la vostra agenda, i com qui ha d’anar a un concert o visitar els amics, poseu-vos una 

cita amb vosaltres mateixos; s'entén que aquestes dos o tres hores són "tabú" ... 

diguem sagrades, és més cristià! I no admetre pas que una raó, que no faria que 

eliminés una nit a la ciutat o cancel·lés un sopar amb amics, fes perdre aquesta cita 

presa amb vosaltres mateixos. 

Com utilitzar aquestes hores? En primer lloc, decidiu que no teniu pressa; una 
vegada no fa mal a ningú! Sortir de la riba, anar a alta mar, és obligat tant sí com no 
canviar el xip i oblidar les preocupacions. Llegiu junts un capítol d'un llibre ben triat 
reservat per a aquest moment tan especial. 
 
Llavors pregueu una llarga estona. Que tots dos, si és possible, feu una pregària 
personal i espontània en veu alta: aquesta forma d'oració, sense parlar malament de 
l’altre, miraculosament apropa els cors. 

1 . La voluntat del Pare Caffarel 
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Així entrats en la pau del Senyor, digueu-vos l’un a l’altre els vostres pensaments, les 
vostres queixes, les vostres confidències que no són fàcils i que sovint no desitgem 
fer habitualment, però que són perilloses deixar-les ja que els secrets poden 
bloquejar el cor, perquè el silenci és l'enemic de l'amor. Però no us atureu en 
vosaltres mateixos ni en les preocupacions actuals, feu una peregrinació a les fonts 
del vostre amor, cal reconsiderar l'ideal entrevist quan vàreu prendre el camí junts, 
amb pas lleuger. Renoveu el seu fervor.  
 
Després torneu al present, a enfrontar l’ideal i la realitat, feu l'examen de 
consciència de la llar -no estic dient l'examen de consciència personal-, preneu les 
resolucions pràctiques i oportunes per curar, enfortir, rejovenir, airejar i obrir la llar. 
Aporteu a aquest examen lucidesa i sinceritat; renoveu el diagnòstic de les causes 
del mal. Per què no passeu algun temps meditant sobre cadascun dels vostres fills, 
demanant al Senyor que posi el seu ull en el vostre cor, com ho va prometre, per així 
veure'ls i estimar-los com Ell, per dirigir-los com Ell vol.  
 
I finalment, i el més important, pregunteu-vos si Déu és el primer a qui serviu. [...] 
No teniu res més a dir? Resteu junts en silenci, aquest segur que serà el moment 
més profitós. Recordeu-vos d’aquestes paraules de Maeterlinck: "No ens coneixem 
prou, encara no ens hem atrevit a estar junts en silenci." 

 
Henri Caffarel, 1945  

 

El 3 de maig del 1987 el Pare Caffarel fa un balanç sobre l’evolució dels END, 40 

anys després de la seva fundació, en el seu "Discurs de Chantilly." Recorda els 

carismes fundacionals i afegeix una idea fins ara insuficientment entesa: la 

importància del sacrifici associat amb l'amor en la parella. 

 

"En primer lloc, entusiasmat davant d’aquestes famílies joves, riques en 
amor, vaig pensar que l'amor seria el factor més important de la perfecció i 
vaig haver de dir-los: "Sigueu fidels a estimar!"  
 
No em recordava que Crist dóna dos mitjans als que volen lluitar per la 
perfecció, l'amor i l'abnegació. Déu vol la perfecció del cristià i de la parella, 
vol que esdevinguin perfectes, a través de la fidelitat a l’amor i per 
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l’abnegació. És dir que cadascú es doni a l’altre oblidant-se de sí mateix. 
Amor i abnegació són les dues cares de la mateixa moneda. No hi ha amor 
sense abnegació,  i una abnegació que no neix de l’amor, no es pot practicar 
ni mantenir. 
 
I vaig entendre reflexionant en tot això, que el Senyor va inventar el 
matrimoni com un gran mitjà per desenvolupar l'amor i afavorir l'abnegació. 
I em vaig adonar que l'abnegació no pot estar al costat de l'amor, sinó que 
s’imposa en no deixar mai d'estimar, de viure en constant actitud de "per a 
tu" i mai en l'actitud "per a mi ".  
 
Per caminar pels camins de la terra, el Senyor ens va donar dues cames, per 
caminar en el camí de la santedat, el Senyor ens va donar dos mitjans: 
l'amor i l'abnegació. Però em vaig adonar que havia convidat a les parelles a 
caminar amb un sol peu i així no s’arriba enlloc, cal avançar amb els dos 
peus, l’un darrere de l'altre.  
 
No estic massa segur que això s’hagi entès molt bé en els Equips de la Mare 
de Déu. El matrimoni, com a gran mitjà d’amor i d’abnegació, i mitjà 
d’abnegació precisament per permetre l'amor. " 
                                                                                                      Henri Caffarel 1987  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equips de la Mare de Déu                                                                           Deure d’asseure’s 

 

9 
 

 

 

 

 

Idea pràctica: aquests textos es poden llegir en l'oració introductòria al Deure 

d’asseure’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arrels de la Bíblia  
 

L'explicació més clara del deure d’asseure’s i el 

seu caràcter essencial és donat per Sant Lluc, 

que el mateix Pare Caffarel ha citat. 

"Perquè qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu 

primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a 

acabar-la?  Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar 

l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se 

d'ell  dient: "Aquest home va començar a construir però no ha 

pogut acabar." O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un 

altre rei, no s'asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot 

fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veu que no pot, 

enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l'altre encara és 

lluny. Així, doncs, el qui de vosaltres no renuncia a tots els seus 

béns no pot ser deixeble meu”.             

Lc 14: 28-33 
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Asseure’s i reflexionar permet 

construir la vostra vida en un 

compromís, de forma perdurable, a la 

roca, com diu Mateu al capítol 7. 

 

Mateu explica els orígens de la 

fundació de la parella reprenent en 

el seu Evangeli (19: 4-6) versicles 

del Gènesi (2: 22-24) 

 

"Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, 

s'assembla a un home assenyat que va construir la seva casa sobre 

roca.  Va caure la pluja, van arribar les torrentades, bufaren els vents 

i envestiren contra aquella casa, però no es va ensorrar, perquè 

estava fonamentada sobre roca.  En canvi, tothom qui escolta 

aquestes meves paraules i no les compleix, s'assembla a un home 

sense seny que va construir la seva casa damunt de la sorra.  Va 

caure la pluja, van arribar les torrentades, bufaren els vents i 

envestiren contra aquella casa, i la casa es va ensorrar: la seva ruïna 

fou completa." 

Mt 7: 24-27 
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Tot i que no tenim la intuïció del Pare Caffarel, ens adonem que algunes parelles no 

es van cap endavant, o fins i tot es destrueixen a causa de la manca de diàleg. De 

fet, a la pregunta "Per què el seu matrimoni va fracassar?", un percentatge molt alt 

de persones divorciades va respondre que la causa era la "falta de comunicació". Si 

hem de creure això, la comunicació conjugal és essencial en la parella actual i la 

manca de diàleg és, sens dubte, una de les principals causes de la fragilitat de les 

parelles avui en dia. 

Hi ha moltes altres formes de comunicació i d’intercanvi entre la parella, però la 

presència de Déu convidat a participar en el diàleg durant el deure d’asseure’s i la 

renovació de les gràcies del sagrament del matrimoni, converteixen en un moment 

únic aquest diàleg conjugal particular. 

En el "Deure d’asseure’s" la paraula deure recorda l'exigència, la necessitat d'exercir 

la voluntat de ser fidel. Però també es podria parlar del "plaer d’asseure’s" quan 

reconeixem que porta molts beneficis. 

EI 1977 en l'actualització de la Carta, els sis punts concrets d’esforç, també 

anomenats "bons" van ser clarament definits. Fins i tot avui en dia, de vegades 

alguns es pregunten si el moviment no ha de ser menys exigent en l'aplicació del 

punts concrets d’esforç, per no espantar als equipiers que estan en risc de deixar els 

equips. Però, com cadascú pot veure en el seu equip de base o a través d’altres 

testimoniatges, la pràctica d’aquests punts i la seva exigència viscuts amb 

gradualitat són les eines més valuoses d'aquesta espiritualitat conjugal. 

L'aprenentatge es fa progressivament, a mesura que s’interioritzen, amb la 

comprensió cada cop millor la mística i el valor de la seva exigència, fonamental per 

al creixement de l’espiritualitat conjugal de les parelles que volen convidar al Senyor 

a fer amb elles el camí de l’Amor. 

 

 

 

 

3. El deure d’asseure’s, encara molt present en el món contemporani  
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II. PER QUÈ EL 
DEURE 
D’ASSEURE’S? 

 

 

 

Les dificultats de parella poden ser:  

- les incomprensions, la impaciència, l'amor propi, els egoismes, els silencis, els 
malentesos que sorgeixen al llarg de la vida matrimonial. 

 

- les dificultats dels cònjuges per a trobar-se, ja que poden estar molt ocupats 
amb la feina, els fills, els seus compromisos, les responsabilitats 
domèstiques, els diferents horaris, la fatiga, i amb la temptació de refugiar-se 
en vides paral·leles. 

 

- oblidar-se de manifestar l'amor, que sempre està en construcció, 
d’experimentar-lo mitjançant paraules i gestos, de manera que no es 
panseixi, ni que s’afebleixi i per a què no es perdi l'entusiasme inicial. 

 

- la inseguretat laboral, la realitat més actual, és una font d'inseguretat 
perjudicial per al bon ambient familiar. 

1. Resposta del Pare Caffarel a les dificultats observades en les parelles 
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"A casa, quan no tenim temps per aturar-nos i pensar, sovint el desordre, material 

i moral, s'introdueix i s’instal·la insidiosament; la rutina s’apodera de l'oració en 

comú, dels menjars i de tots els rituals de la família, l'educació es redueix als 

reflexos de pares més o menys nerviosos; la unió cau a trossos. Aquestes 

deficiències i moltes més s’observen, no només a les llars sense formació, que no 

s’adonen dels problemes de l'educació i l'espiritualitat conjugal, sinó també entre 

les mateixes persones que es consideren formats en estudis de la família i ho són 

de fet ... en teoria. Mancats d’una bona perspectiva, els esposos no veuen el que el 

visitant es troba quan creua el llindar, l’abandonar-se del que parlen a vegades els 

amics, entristits, sense atrevir-se a parlar amb les parts interessades, ja que temen 

malentesos  o susceptibilitats." 

Pare Caffarel. Un deure desconegut, 1945 

 

 

TESTIMONI:  
 
“No exagero en dir que el deure d’asseure’s a la 
nostra llar és l'única oportunitat, enguany, que 
tenim de xerrar tranquil·lament i de debò. De 
fet, arran d'un treball que li pren tot el seu 
temps lliure, el meu marit viu completament 
fora de casa. Em fico al llit abans que ell i ell 
s'aixeca abans que jo. Per tant, la necessitat del 
deure d’asseure’s s’imposa amb més raó per a 
nosaltres.” 

 
 
D'aquí la necessitat de buscar temps per a una 
trobada d'un amb l'altre, en la presència del 
Senyor. 

 
"Ens veiem molt malament  
caminant, encara pitjor corrent. 
D'aquí la necessitat d’asseure’s...” 
 

            Un predicador de recés 
 

 
De fet, en moltes parelles el diàleg sembla estar present, però en realitat, només 
existeix per als assumptes de la vida quotidiana. 
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La pràctica del deure d’asseure’s no 
pretén la fusió de les personalitats 
dels cònjuges. En canvi, requereix el 
reconeixement de l'alteritat del 
nostre cònjuge en relació amb un 
mateix. 
 

TESTIMONI:  
 
"Ser capaços d'exposar els nostres 
problemes i dificultats en la presència de 
Déu, i sense enfadar-se l'un amb l'altre, ens 
porta a conrear la comprensió i el respecte 
per les opinions de l’un i de l’altre. Un tema 
discutit durant el deure d’asseure’s amb 
una actitud d’esposos cristians es rep 
favorablement i descarregarem el 
problema en l’altre. Ara tenim el secret per 
a una vida harmoniosa en conjunt, en la 
pregària i en la Paraula de Déu. " 

 

Així mateix, es pretén evitar la dominació d'un per l'altre, així com la negació d'un  
a l’altre. Necessitem que tots dos creixin junts humilment en la presència del 
Senyor i donar espai per al creixement de l'altre. 
 

2. Objectius del deure d’asseure’s donats pel Pare Caffarel 
 

3. Perquè el deure d’asseure’s és bo per a cadascú en el matrimoni  
 

"... Però un cop mans a la feina, no descuideu massa el 
temps de seure junts per examinar la tasca feta, retrobar 
l’ideal entrevist i consultar al Mestre d’Obres?”  
Henri Caffarel, El deure d’asseure’s, 1945 
 

- Trobar l'ideal entrevist 
- Consultar amb el Mestre d’Obres (Lluc, 14,28-30) 
- Lluitar contra la rutina 
- Tenir perspectiva 
- Descobrir Crist actuant i parlant a la llar 
- Enriquir les nostres diferents espiritualitats en el cor de la 

nostra relació en lloc d'oposar-nos 
- Adaptar-nos 
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El deure d’asseure’s demostra el nostre compromís de fer créixer el nostre amor. 

L'amor no és només el desig i l'atracció, també és la voluntat de construir i és per 

això que parlem del deure. Hi ha dies en què és difícil, per això es parla del deure. 

Comprendre la necessitat del deure d’asseure’s és voler estimar-se millor. 

No hi ha progrés sense exigència. 

 

 

 

 

 

 

Perquè alguns temes poden deixar-se 
de banda perquè toquen les nostres 
aspiracions més profundes, i res ens 
anima a tractar-los. Aquesta és una 
oportunitat per discutir temes difícils (o 
sensibles), com ara la sexualitat. 
 

Perquè sense la renovació en el 
diàleg, no qüestionem la imatge 
que tenim del nostre cònjuge. 

Perquè sense un aprofundiment 
lliurement elegit, no sempre trobem 
altres camins de diàleg i sempre ens 
trobem amb les mateixes dificultats. 
 

Perquè és una mitja per 
alimentar el nostre amor d’un 
per l’altre, per estar en comunió 
en presència de Déu. 

Perquè estem compromesos davant 
Déu, el que vol dir que també participa 
en la construcció de la nostra relació, 
que ens ajuda a desenvolupar una 
relació més profunda en el diàleg i 
l'amor.  

Perquè el deure d’asseure’s és un 
temps per escoltar seriosament a 
l’un i a l'altre. Realment un se 
sent apreciat i se sent escoltat.  

 

4. Per què deure? 
 

5. Per què seure? 
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TESTIMONI:  
"I quan t'enfades, saps que només hi 
ha una manera de resoldre el 
problema: convocar el deure 
d’asseure’s. I quan parlo, ell/ella 
m'escolta. I tot acaba amb les nostres 
oracions. Constantment ens recorda 
el nostre sagrament del matrimoni, 
com una mena de memorial 
privilegiat d'aquest sagrament, font 
de gràcies." 
 

 

 
Perquè és un temps per passar 
junts, marit i muller, davant els ulls 
del Senyor, per dialogar en la 
veritat i amb serenitat. Aquesta 
expressió de sentiments i 
pensaments entre cònjuges permet 
un millor coneixement i una millor 
ajuda mútua. 
 

Perquè el deure d’asseure’s ens fa 
descobrir a poc a poc al nostre 
cònjuge. Ajuda a ambdues parts a 
conèixer-nos millor, a animar-nos els 
uns als altres, també en el 
creixement espiritual a través de 
l'obertura dels dos, de l’escolta de la 
paraula de Déu, descobrint les 
meravelles de l'amor de Déu que es 
revela en l'amor de la seva relació! 
 

Perquè algunes dificultats no 
expressades poden convertir-se en 
problemes reals. 
 

Perquè ens posa en comunió un amb 
l’altre, i tots dos amb Déu, de 
manera que la seva presència és a 
les nostres vides: projectes, somnis, 
alegries, tristeses, èxits i dificultats. 

 

Perquè el deure d’asseure’s evita la 
rutina de la vida matrimonial i 
manté l'amor i el matrimoni viu i 
jove. El seu valor és apreciat per 
totes les parelles que el practiquen. 
Reconeixen en aquesta trobada 
l'oportunitat d'estimar més. 
 

Perquè permet revisar el passat, per 
analitzar la vida matrimonial i 
familiar, per fer plans per al futur i 
discutir l'ideal que els cònjuges han 
triat. 
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III. COM FER EL 
DEURE 
D’ASSEURE’S? 

 

 

No hi ha fórmula preparada o patró a seguir per a aquesta reunió mensual. 

L’essencial és que cada parella descobreixi la seva pròpia manera de fer les coses, 

una que li convingui. Ha de garantir renovar-la periòdicament, tots els mesos, per 

aprofundir en el seu amor a Déu i en l'amor mutu. 

Algunes llars tenen dificultats al principi, l’un davant de l'altre, la timidesa, la 

inseguretat o per alguna altra raó. Sens dubte, tots hem tingut aquestes dificultats o 

fins i tot malentesos. Però de fet el deure d’asseure’s és en realitat molt més que 

un diàleg entre els cònjuges. Es viu a tres, la parella i el Senyor. No es pot fer sinó 

sota el seu esguard. 

No obstant això, hi ha regles que es poden seguir, que són útils i fan possible un 

intercanvi sincer i fructífer. 
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Anota una cita tots els mesos en el teu 
calendari. Dedica un temps específic 
per als dos; no tinguis pressa, és donar-
se un temps lliure. El deure d’asseure’s 
és una reflexió sobre la vida 
matrimonial, feta en presència de Déu i 
es converteix com un regal molt valuós 
entre els cònjuges. 
  

 
TESTIMONI: «Hem d’arribar al deure d’asseure’s no com a una taula de treball, sinó 
com a una trobada de nuvis, amb tot el misteri d’uns futurs descobriments i també amb 
tot el que hem adquirit de les riqueses secretes que l’ésser estimat ens ha convidat a 

compartir.» 

 
 

 

 

 

L’intercanvi amb el cònjuge no és tan natural com sembla si volem ser constructius 

sense ferir a l'altre i donar-li una mirada d'amor. Un excel·lent mètode és pensar 

en el futur: 

 Una llista dels temes que s'han d'abordar 

 Poseu-vos en el lloc de l'altre, amb tot el que sabeu d’ell/a, com dir-li de 

manera que ens entengui sense que se senti ferit/da? 

 Adoptar una conducta amorosa, sincera i oberta. En realitat, no sempre és 

fàcil, sobretot en moments de cansament, de frustració o de discòrdia. Pot 

ser necessari posposar un tema difícil o sensible. A vegades pot ser 

necessari ajornar un deure d’asseure’s ja programat. És important estar 

disposats a reunir-se, i preparar-se per a compartir. És per això que és tan 

crucial proporcionar els mitjans per a un "bon” deure d’asseure’s. 

1. Preveure 
 

2. Preparar 
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"Com dir-li amablement que 
la seva mare s'emborratxa? " 
 
"Com dir-li que la meva mare 
vindrà a viure aquí?" 
 

 

 

 

 

 

 Cercar una ubicació ideal, 
tranquil·la, aïllada. Potser a casa 
vostra, passejant, al tren, al 
costat de la mar, a la muntanya. 
 

 Crear un clima favorable, 
encendre una espelma, de peu 
davant d'una icona. 

 

 Desconnecteu i apagueu el 
telèfon. 

 

 

3. Instal·lar 
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Sant Pau millor que ningú, en la seva Carta als 

Colossencs, dóna instruccions específiques sobre les 

qualitats necessàries per a cadascun per liderar un 

diàleg conjugal veritable, serè, a l’escolta, ple 

d'humilitat i assossec: 

"Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits 

de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió 

entranyable, de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de 

paciència;  suporteu-vos els uns als altres, i si algú tingués res 

contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat: 

perdoneu també vosaltres.  Però, per damunt de tot, 

revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i perfecciona.  Que la 

pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir 

aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu 

agraïts." 

 Col 3: 12-15 

 

L'amor i el perdó, viscuts amb cura, ens permetin 

portar les càrregues els uns dels altres, segons el que 

aconsella Sant Pau a la carta als Gàlates. 

 

" Germans, si descobriu que algú ha comès una falta, 

vosaltres, els qui heu rebut l'Esperit, ajudeu-lo a refer-se, 

amb esperit de dolcesa, i penseu en vosaltres mateixos, 

que també podríeu caure en temptació. Ajudeu-vos a 

portar les càrregues els uns als altres, i compliu així la llei 

de Crist. " 

 Gàlates 6: 1-2 
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L'oració és el moment fonamental 
del deure d’asseure’s. El pare 
Caffarel insisteix en aquest punt 
primordial. 
 

 
"Primer reseu una bona estona. 
Que cadascú, si és possible, faci 
una pregària personal i 
espontània en veu alta: aquesta 
forma d'oració, sense murmurar 
d’altres, miraculosament uneix els 
cors." 
 

 
TESTIMONI: "Crec que cal preparar 
especialment en el cor l'atmosfera 
del deure d’asseure’s amb alegria i 
oració per donar immediatament 
una atmosfera espiritual i relaxada 
alhora. " 
 

 
"Beneït siguis Senyor 
Per aquest amor compartit 
Pel nostre desig d'estimar-nos 
sempre 
Per a la nostra alegria avui ". 
 

 

 

 

 Posar-se en silenci sota la 
mirada de Déu i estimar-lo. 

 Convidar al Senyor a la nostra 
trobada per a que ens ajudi a 
obrir-nos als altres i per crear 
un clima espiritual de caritat i 
de humilitat. 

 Demanar estar plens de la 
Seva Gràcia. 

 Pregar al Senyor perquè ens 
guiï en els nostres pensaments 
i el nostre discerniment. 

 Sincerament demanar perdó 
per tot el que hagi perjudicat 
al nostre cònjuge. 

 

 

4. Pregar 
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TESTIMONI: "Tendim a trobar-nos 
cada un més culpable que l'altre, que 
no és el menor dels beneficis del deure 
d’asseure’s fet en la presència de Déu 
[...] Ens hem acostumat a venir al 
deure d’asseure’s amb un esperit més 
penitent que reivindicatiu; és on 
veiem un fruit de la gràcia del 
matrimoni. " 
"Nosaltres, un i altre -com molts 
esposos probablement– tenim dues 
espiritualitats diferents. En el deure 
d’asseure’s, es posen en contacte, es 
compenetren i s'enriqueixen 
mútuament en comptes d'oposar-se. " 
 

En el tema d'estudi "La mística dels 
punts concrets d'esforç ", llegim: 
 
"És molt important durant el deure 
d’asseure’s, recordar i destacar els 
aspectes positius del matrimoni, la 
família, els èxits personals, moments 
per celebrar! Un matrimoni alegre és 
un matrimoni feliç! " 

 

Aquest intercanvi es produirà: 

 Amb l'esperança que farà avançar el nostre matrimoni. 

 En l'alegria de fer la voluntat de Déu i l'alegria de Déu, feliç de veure que els 

seus fills dialoguen. 

És essencial: 

 Escolteu amb atenció l'un a l'altre 

 No interrompre mai, no prendre la paraula fins que l’altre hagi acabat ... 

 Utilitzeu "eI jo" (com em sento) i no "el tu" (acusador). 

 Ser receptiu amb sinceritat i bona voluntat. 

 Ser delicats en les observacions perquè en compartir profundament, som 

vulnerables. 

5. L’intercanvi 
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 Reconèixer els nostres errors i humilment acceptar les faltes dels altres en 

un esperit de mansuetud i perdó. 

 Abordar temes delicats amb tendresa i amb confiança en l'amor del Senyor. 

 Recordar que moltes vegades els esposos tenen dos espiritualitats diferents: 

és font d'enriquiment i no de divisió. 

 

 

 

 Com em veig? 

- Què és el que més m'agrada? El que no m’agrada? 

- Què és el que temo? 

- Quina és la qualitat millor que tinc? Quin és el meu gran defecte? 

 

 Com ens veiem en parella? 

- Ens agrada estar junts? 

- Sobre quins temes estem d'acord o en desacord? 

- En parella, quines són les nostres possibilitats, els nostres defectes i 

limitacions? 

- Com vivim la nostra sexualitat conjugal? En parlem amb franquesa? 

- Està la nostra sexualitat inscrita en la nostra espiritualitat? 

- Compartim tots els nostres béns? Totes les nostres despeses? Les tasques 

domèstiques? 

 

 Quina és la nostra relació amb Déu? 

- Quin és el lloc que Déu ocupa en les nostres vides? 

- Com avancem en el nostre coneixement de Déu? 

- Com va la nostra vida espiritual: busquem créixer amb ella? 

- Preguem en parella? 

6. Exemples de preguntes per al deure d’asseure’s 
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 Nosaltres i els nostres fills 

- Coneixem als nostres fills? Tenim temps per a ells? 

- Els  transmetem el millor? 

- Respectem la seva llibertat mitjançant l'educació? 

- Poden veure'ns com una parella feliç que pot ser un model? 

- Tenim una preferència per un d'ells? O tot el contrari? 

- La nostra comunicació amb ells és bona? 

- Algun d'ells necessita una atenció especial? 

 

 Nosaltres i altres membres de la família 

- Realment hem deixat pare i mare per casar-nos? 

- Com és la relació amb els nostres pares, sogres, els nostres fills/es, 

gendres, nores i néts/tes? 

- Quines antipaties existeixen en la nostra família? 

- Tenim una atenció particular amb les persones grans? 

 

 Nosaltres i els que ens envolten 

- Som acollidors? Anem a ajudar als necessitats? 

- Tenim problemes amb els nostres veïns? 

 

 Nosaltres i l'església 

- Quina és la nostra participació en la comunitat de l'església? 

- Fins a quin punt assumim la responsabilitat? 

- Estem oberts per acollir i acompanyar els nuvis? 
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 Nosaltres i els Equips 

- Com és la nostra vida d’equip? 

- Quina és la nostra relació amb el Moviment? 

 

L’Equip Responsable Internacional ha identificat la necessitat sentida per 
nombrosos matrimonis del Moviment d’intensificar el seu diàleg conjugal i per això, 
ha volgut oferir ajudes concretes a les parelles. Un tema que és de gran 
importància en la vida de les parelles és el de la sexualitat. En aquest tema, és 
natural dialogar; malgrat això, sabem que molt sovint no és un tema fàcil d’abordar. 
Per ajudar-los a crear un clima propici i orientar el seu diàleg sobre el tema,  se li va 
demanar a l’Equip Satèl·lit "Teologia de la sexualitat" preparar alguns “quaderns de 
diàleg” per a la parella: inclouen una introducció temàtica, la lectura de la Paraula, 
una reflexió sobre un dels aspectes més comuns de la seva sexualitat i algunes 
preguntes per facilitar l’aplicació. Aquests quaderns aviat estaran a disposició del 
Moviment; estem segurs que es convertiran en eines valuoses per als matrimonis 
dels Equips de la Mare de Déu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Moltes parelles escriuen notes 
després del deure d’asseure’s 
- per a millorar. 
- per a prendre mesures. 
- per a preparar plans d'acció útils 

per al següent deure d’asseure’s. 
 

 
TESTIMONI: 
 «Al final del deure d’asseure’s triem la 
regla de vida, d’acord amb el que hem 
treballat al diàleg: segons els mesos, 
aquesta regla de vida es pot triar 
cadascú per a un mateix, un per a 
l’altre o també en parella.» 
 

 
 
 

7. Les nostres resolucions i la regla de vida 
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El final del deure d’asseure’s és un temps excel·lent per triar la regla de vida. 
 

Aquesta regla de vida (no cal dir que cada cònjuge ha de tenir la seva pròpia) 
no és altra que la determinació dels esforços que cadascun entén que ha 
d’imposar-se per respondre millor a la voluntat de Déu sobre ell. 
Això no és tracta d’augmentar les obligacions, sinó d’aclarir-les, per tal de 
donar suport a la voluntat i evitar la deriva. 
 
 

 

 

 

 

 

- Pels beneficis del deure d’asseure’s. 

- Pel nostre cònjuge. 

- Pel nostre equip. 

Acabem recitant el Magnificat. 

 

 

8. Finalment, donar gràcies 
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IV. DIFICULTATS 

 

 

 

 

 

 Defensar-se, justificar-se, acusar al 
seu cònjuge. 
 

 No acceptar l'altre tal com és. 
 

 Interpretar el que l'altre em vol dir 
en comptes d'escoltar el que ell vol 
dir-me. 

 

 Tenir actituds negatives que fan 
difícil el diàleg. 
 

 Generalitzar els temes de manera 
acudadora: "Tu sempre ... / Tu no ... 
mai". 
 

 Jutjar a l'altre mentre parla. 
 

 

 

1. La manca d’afabilitat 
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 La manca d'organització. 
 

 Dificultat per buscar temps per al 
diàleg conjugal. 

 

 Cansament, la mala disposició 
física i espiritual. 

 
 Absència de posar un dia.  

 

 

 Oblidar-se de convidar a Déu a la 
nostra trobada. 
 

 Parlar sense pensar en el que 
anem a dir i que lamentem més 
tard. 
 

 No escoltar a l'altre, tancar-se en 
el propi punt de vista menyspreant 
l'actitud de l'altre (l'orgull). 

 Ocultar els sentiments propis sobre 
el que l'altre diu. 
 

 Fer insinuacions. 
 

 Evitar certs temes perquè són 
massa delicats o sensibles. 

 

 Crear altres problemes enlloc  
d'oferir solucions. 

 

 

 

 Renunciar a tenir l'última paraula. 
 

 Trobar la distància adequada: ni 
massa a prop ni massa lluny. 

 

 Diàleg amb humor: es posa en 
perspectiva els problemes. 

 Utilitzar el "jo", no el "tu" 
acusador. 

 

 Confiar en l'altre. 
 

 Dialogar estant sempre a la 
presència de Déu. Escoltar a Déu, 
demanar-li consell, no parlar per 
Ell. 

 

2. Obstacles exteriors 
 

3. Errors més comuns 
 

4. Formes de superar les dificultats 
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V. ELS FRUITS 

 

 

 

 

 

 

“I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'ompli 

més i més encara, fins a vessar, de coneixement i de 

clarividència, perquè sapigueu discernir allò que més convé. Així 

arribareu purs i sense ensopecs al dia que Crist ha de venir, 

plens dels fruits de justícia que rebem per Jesucrist, a glòria i 
lloança de Déu.” 

Filipencs 1, 9-11 
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1. El deure d’asseure’s desenvolupa 
l'amor dels cònjuges perquè fa 
créixer l’acceptació mútua i el do 
mutu. Permet descobrir la veritat, la 
bondat i la bellesa de l'altre. 

 

5. S'aprofundeix en l'amistat dels 
cònjuges, la seva confiança i 
privacitat. 
 

6. Ajuda a exercir el perdó mutu. 

2. Permet la comunicació necessària 
per a l'existència mateixa de la 
comunitat conjugal. 

 

7 . Enriqueix les espiritualitats,  
diferents entre sí, enlloc d’oposar-
les. 

3. Augmenta la nostra fecunditat; 
també és una gran ajuda en el nostre 
camí a la santedat. 
 

8. Ens fa conscients dels defectes 
de la relació i ens ajuda a trobar 
les formes de millorar-la. 

4. És una font d'alegria en donar a 
conèixer l'amor dels uns als altres i 
estimar-nos els uns als altres. 
 

9. Ens ajuda a respondre als 
desitjos de l’altre, donar-li el que 
necessita, i no el que jo vull donar-
li. 
 

TESTIMONI:  
 
ABANS: «Els inicis del deure d’asseure’s han estat molt difícils per a nosaltres. 
Quan la meva esposa em convidava a fer el deure d’asseure’s, pensava que no 
servia per a res, només era una manera de perdre el temps.» 
 
ARA: «Després de tots els esforços per fer el deure d’asseure’s la nostra vida 
matrimonial ha canviat molt. Amb el temps hem descobert que ni nosaltres ni 
moltes parelles joves sabíem el que era “la vida matrimonial”, ni com viure a 
dos. Ara aprenem a caminar junts amb Déu i amb l’església. Les nostres 
converses no són banals i egoistes. Amb el deure d’asseure’s aprenem a resar 
junts i així estem temps pregant i parlant.» 

 

 

 

La paràbola del judici final en Mateu (25; 35-36) ens diu : «Perquè tenia 

fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em 

vau acollir; anava despullat, i em vau vestir.»  

El més extraordinari d’aquesta història és la correspondència absoluta entre 

la necessitat de l’altre i la resposta donada. 
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VI. CONCLUSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’experiència de les parelles que han posat en pràctica aquesta intuïció 
del pare Caffarel mostra tota la riquesa del diàleg en profunditat i  
sota l’esguard de Déu. 
 
Des del 1947 el deure d’asseure’s és cada vegada més actual en la vida 
dels equipiers, com una progressió de cadascú en el seu camí de 
santedat. És una gran ajuda a la comunicació en el matrimoni, encara 
més útil avui en dia per la crisi de la vida matrimonial i de família. El 
deure d’asseure’s és un instrument important a disposició de les 
parelles per ajudar-les a créixer en l’amor cap al cònjuge, Déu i els 
altres i per a viure millor el perdó. 
 
Tothom pot trobar dificultats en un moment o altre en la pràctica del 
deure d’asseure’s, però els fruits rebuts estan per damunt de totes les 
expectatives: millora l’escolta i el respecte, així com la percepció de la 
misericòrdia de Déu. 

 
 
 
 

PARAULES CLAU 
 

Regularitat, Progressió, Escolta, Exigència, Respecte, Comprensió, 
ORACIÓ, Humilitat, AMOR, Caritat, Obertura, Acollida, Acceptació, 
Confiança, PERDÓ, Pau, VERITAT. 

 


