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 INTRODUCCIÓ 

 
El vostre equip us ha demanat que sigueu la "Llar Responsable", la llar que haurà de tenir 

cura de la bona marxa de l’equip i haurà d’estimular-lo en el seu camí cap al Senyor.  

Amb tota seguretat haureu exercit al llarg de la vostra vida diverses responsabilitats, 

professionals, socials, polítiques, eclesials... No obstant això, quan el vostre equip us escull 

com a matrimoni Responsable sorgeixen dubtes i fins i tot una certa aprensió. 

I és que aquesta responsabilitat és diferent. És, abans que res, una responsabilitat assumida 

a dos, i, en aquest sentit, és possible que no hàgiu exercit una responsabilitat com aquesta, 

a excepció, és clar, de l’exercida en la pròpia família; és, sobretot, una responsabilitat 

espiritual. Som convidats a mirar amb ulls nous i diferents el nostre equip i, més que mai, a 

viure el manament nou de Jesús: "Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat" (Jn 

13, 34). 

Aquesta crida al Servei esdevé crida del Senyor que ens convida a estar disponibles perquè 

Ell pugui obrar per nosaltres i a través de nosaltres. 

Aquest petit manual no pretén ser més que una petita ajuda, una orientació per descobrir i 

comprendre la naturalesa d’aquesta responsabilitat, i transmetre l’experiència de molts 

matrimonis que ja hi van passar. És molt important que no l’utilitzeu de manera rígida perquè 

un equip és una cèl·lula viva, única. Per fidelitat al Moviment no tanquem les portes a 

l’Esperit! 
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– CAPÍTOL 1 –  

EL MATRIMONI RESPONSABLE D’UN EQUIP DE LA MARE DE D ÉU 

Un matrimoni  

Als Equips de la Mare de Déu, totes les Responsabilitats són assumides en parella, és a dir, 

són els dos, units, els que assumeixen la responsabilitat. És cert que aquesta tasca és 

compartida entre marit i muller, en funció dels carismes, capacitats i disponibilitat de cada 

un. Però els dos reflexionen en comú, decideixen en comú, treballen de comú acord, 

compartint totalment la Responsabilitat. Això no és sempre fàcil, perquè cada un té la seva 

pròpia personalitat, les seves idees, la seva manera d’afrontar els problemes. És, però, 

fonamental, essencial; atents a les indicacions de l’Esperit, trobaran la força necessària per a 

aquesta responsabilitat en comú en la mateixa gràcia del seu sagrament del Matrimoni. Per 

a alguns, aquesta experiència pot ser totalment nova, difícil al principi, però molt enriquidora 

per a la llar. 

Responsable  

El terme "responsable" en els nostres dies és fàcilment mal interpretat ja que se li atribueix 

un sentit individual: el que decideix per ell mateix, que no ha de donar comptes a ningú de 

les seves decisions. Però el seu sentit veritable i original és un altre: és el que "respon" 

d’alguna cosa davant d’algú, és aquest el sentit que li donem als Equips de la Mare de Déu, 

és a dir, el matrimoni responsable "respon" de la marxa de l’equip en la línia que proposa el 

Moviment; "respon" davant l’Equip que el va escollir, davant el Moviment i sobretot davant el 

Senyor que és el que ens confia l’encàrrec d’ajudar als nostres germans a caminar cap a Ell. 

Per complir degudament aquesta missió, el matrimoni responsable ha d’esforçar-se a crear 

en l’Equip un esperit de corresponsabilitat. La marxa de l’Equip és tasca de tots, i sempre 

que sigui possible, les decisions han de ser preses en comú, en un ambient d’autèntica 

caritat i comunió. Això no neutralitza el matrimoni responsable, que va ser triat pel seu propi 

Equip per animar la seva marxa i que rep del Senyor la gràcia per fer-ho, sinó que, quan 

sigui necessari, ha d’exercir l’autoritat, sense oblidar que tota Responsabilitat és sobretot un 

Servei: "no he vingut a ser servit sinó a servir" (Mt 20, 28). 

"L’autoritat és anar desenvolupant un esforç al servei del creixement dels altres, és com dir 

que la base de l’autoritat no s’ha de buscar en una situació de domini o de seguretat, sinó en 

l’estímul de l’amor" (Mons Collini) 
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D’un Equip de la Mare de Déu  

Un Equip de la Mare de Déu té les seves característiques pròpies. Els matrimonis que s’hi 

acosten busquen una ajuda per caminar en equip cap al Senyor, i, per això, accepten entrar 

en la dinàmica de l’ajuda mútua, en la línia i amb els mitjans que els proposa el Moviment. 

És doncs, en aquesta línia ben definida que el matrimoni responsable ha d’ajudar a 

progressar el seu equip, alhora que vetlla perquè desenvolupi la seva pròpia manera de ser 

comunitat. Per això ha d’aprofundir contínuament en l’esperit, les orientacions i els mètodes 

del Moviment, transmetent i ajudant l’Equip a comprendre i viure millor el que li és propi: 

l’espiritualitat conjugal. 

Quants equips atribueixen al Moviment les dificultats que troben, quan en realitat no viuen 

sinó una caricatura d’allò que el Moviment els proposa? 
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– CAPÍTOL II –  

LES RESPONSABILITATS EN UN EQUIP DE LA MARE DE DÉU 

 

Les responsabilitats del matrimoni Responsable d’Equip són: Animar, Enllaçar i Organitzar. 

2.1. Animar  

El matrimoni responsable és en primer lloc un animador espiritual del seu equip. Animar a 

l’equip és donar-li ànima, comunicar alè espiritual. 

Cal recordar constantment als matrimonis del seu equip que estan reunits en nom de Crist, 

per ajudar-se mútuament a progressar en l’amor a Déu i en l’amor al proïsme, i al mateix 

temps els convida a obrir-se a l’acció de l’Esperit, fent que el equip sigui, cada dia que 

passa, cada vegada més, una comunitat cristiana: 

� Una comunitat que, amb Crist, es gira humilment cap al Pare per acollir el seu amor, 

amb la consciència que sense Ell no podrien fer res, que l’oració, en totes les seves 

formes, és essencial per a la seva vida personal i per a la vida l’equip. 

� Una comunitat que, en Crist, comparteix aquest amor, és a dir, una comunitat on la 

caritat no és una paraula buida, on l’ajuda mútua és real en tots els aspectes de la 

vida, on uns "tiren" dels altres, on el compartir es porta a les últimes conseqüències. 

� Una comunitat que, guiada per l’Esperit Sant, envia els seus membres al món perquè 

siguin testimonis d’aquest amor. I tingui la preocupació de comprometre’s cada 

vegada més al servei de l’Església i del món, segons la seva vocació i amb l’ajuda 

mútua, dintre de l’equip, per discernir i després viure aquests compromisos. 

� Una comunitat que, per l’Esperit, testimonia a tots els que l’envolten la conquesta 

diària que fa de la caritat i de l’ajuda mútua, que demana i que dóna. 

"Els Equips de la Mare de Déu són un Moviment d’espiritualitat. Encara que aquesta 

expressió tingui en els nostres dies una "mala premsa" no deixa de tenir un profund 

significat: subratlla la prioritat del buf de l’Esperit sobre l’organització i els mètodes i indica 

clarament la meta perseguida: la vida espiritual, és a dir, la vida cristiana animada per 

l’Esperit Sant "(H. Caffarel)  

La metodologia dels Equips de la Mare de Déu és un tot coherent, però molt sovint és mal 

coneguda i sobretot, mal viscuda, tant en la lletra com en el seu esperit. 
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El matrimoni responsable ha de conèixer i comprendre bé els objectius, els mètodes i les 

orientacions del Moviment, ja que així pot ajudar l’equip a assumir i viure bé la seva 

proposta. Quan sigui necessari, suscitarà un intercanvi més profund sobre el punt o els punts 

més dificultosos o les desviacions. 

Procura, a més, que la rutina o el desànim no s’instal·lin en l’equip o en qualsevol dels seus 

matrimonis. 

Ha de ser per tant creatiu, original, per alterar el ritme habitual de la vida de l’equip, desterrar 

certs hàbits, sense apartar l’esperit del Moviment. Per tot això, el matrimoni responsable ha 

d’actuar amb tacte i caritat, sense oblidar que la caritat no exclou l’exigència i que sense 

exigència l’equip no creix. Els passos de Crist no se segueixen en la comoditat. 

2.2. Enllaçar  

El matrimoni responsable d’equip té el compromís de mantenir el seu equip en contacte amb 

el Moviment, mantenir l’equip unit i mantenir viva i actuant aquesta unió entre els i amb el 

Moviment. 

"Enllaçar és fer i mantenir una cadena d’ajuda recíproca entre les petites comunitats que són 

els equips i la comunitat més àmplia que és el sector. Acceptar aquest propòsit implica que 

els matrimonis tenen clar que no són una illa sinó que han de participar de la vida d’una 

comunitat més vasta on estan inserits ". 

Cap equip no pot viure molt de temps aïllat, separat d’aquesta comunitat més gran, 

l’experiència ho demostra. Un Equip de la Mare de Déu és part d’una gran família, cosa que 

comporta simultàniament una riquesa i una responsabilitat. 

Una riquesa perquè es beneficia i participa de l’experiència passada i present de milers 

d’altres equips, matrimonis i sacerdots que es dediquen al Moviment, i del suport de les 

oracions de tots els membres dels EMD del món. 

Una Responsabilitat perquè l’equip es compromet, per la seva banda, a compartir les seves 

experiències, a estar disponible per assumir les responsabilitats comunes, a acollir els altres 

en les seves oracions i a participar en les iniciatives i en la vida del Moviment. 

El matrimoni Responsable està atent perquè el seu equip estigui obert al Moviment, perquè 

cada matrimoni se senti responsable de la vida d’aquesta comunitat de la qual forma part i 

en la qual participa activament, perquè la comunicació es realitzi vivament en els dos sentits. 

Amb aquest objectiu ha de prendre les iniciatives que cregui convenient. En particular, com li 

demana el Moviment, ha de convidar els membres del seu equip: 

� A estar al corrent de la vida del Moviment llegint regularment la Revista, visitant la 

pàgina web i aportant el que cregui necessari per al seu enriquiment. A viure les 

Orientacions i a participar en les iniciatives comunes. 

� A assumir les responsabilitats que se li proposin. 
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� A contribuir puntualment amb la cotització. A participar en les activitats proposades i 

assistir a les reunions organitzades a diferents nivells. A resar diàriament el 

Magnificat, la pregària dels equips, en unió amb tots els matrimonis del Moviment, per 

les intencions de tots i per a les parelles del món. 

� A participar en la responsabilitat apostòlica del Moviment, preocupant-se pels altres i 

compartint amb ells les riqueses que descobreixen gràcies als Equips de la Mare de 

Déu, especialment amb els joves i els nous matrimonis. 

El Sector 

Un sector agrupa habitualment entre 8 i 16 equips. Aquests equips formen una comunitat 

animada per un matrimoni, el matrimoni responsable de Sector, que forma equip amb la 

resta dels responsables de sector, el responsable d’EDIP i un consiliari (En cas de no haver 

més que un únic RESPONSABLE de Sector per ser reduït el nombre d’equips, formarà 

Equip amb 1 o 2 matrimonis que l’ajudin en la seva animació i enllaç).  

Aquest petit equip, l’Equip de sector, constitueix l’ultima baula de la cadena d’animació 

espiritual entre l’ERI (Equip Responsable Internacional) i els equips.  

Tenen l’encàrrec d’ajudar els equips a caminar cap al Senyor i, en particular, transmetre’ls 

les orientacions rebudes del Moviment, després d’haver-les personalitzat en funció de la 

seva realitat i les necessitats dels matrimonis del sector. Per això han de conèixer els seus 

equips, saber com pensen i com viuen les propostes del Moviment.  

El matrimoni responsable d’equip ha de conèixer l’Equip de sector al qual pertany, mantenir 

relacions estables amb el matrimoni responsable de Sector i amb el matrimoni enllaç si n’hi 

ha. 

El matrimoni enllaç 

Aquesta comunicació entre l’equip i el Moviment, més específicament entre l’equip i el 

sector, és realitzada essencialment entre el Matrimoni Responsable d’equip i el Matrimoni 

enllaç. Aquests matrimonis són "constructors de comunió". 

El matrimoni enllaç a més del seu equip de base, forma part de l’Equip de sector i té com a 

funció ajudar els equips que enllaça. Normalment en té al seu càrrec 3 o 4, i serà l’element 

d’unió entre ells i entre aquests equips i el sector. 

Realitzarà aquesta funció no d’una manera passiva, sinó encarnat, dinàmic, ben viu, i ha de 

ser el que ajuda a comprendre, a veure-hi clar, a discernir, a viure, a participar. 

És doncs segons l’accepció més profunda del terme el que ha d’assegurar la comunió. Els 

equips els acceptaran i els acolliran amb tota confiança i amb tota humilitat, convertint-lo en 

el seu amic i beneficiant-se d’una visió exterior, tan necessària en el seguiment del Senyor. 

Al matrimoni responsable d’equip, li agradarà llavors consultar-lo i demanar ajuda quan 

calgui. Voldrà confiar-li les seves alegries i les seves dificultats. La seva relació serà 
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fraternal, serà la relació de dos matrimonis que comparteixen la mateixa responsabilitat 

espiritual. 

Com el seu nom indica, el matrimoni enllaç assegura una unió: 

� De l’equip amb el Sector / Moviment , mantenint informat al matrimoni responsable 

del Sector de la marxa dels equips, del que els passa, de les seves dificultats, de les 

seves aspiracions, de les seves necessitats. Sent sempre discret sobre els problemes 

personals dels matrimonis que no han de sortir de l’àmbit de l’equip. 

� Del Sector / Moviment amb l’equip , transmetent a l’equip les trucades del Moviment 

/ Sector i sobretot encarregant-se d’oferir tots els aclariments que calgui  sobre els 

objectius, mètodes i orientacions. Ajudarà els equips a comprendre’ls i a viure’ls. 

� Entre els equips que té al seu càrrec , estimulant i promovent l’intercanvi 

d’experiències, felices o no, i promovent el coneixement entre ells, però sobretot 

promovent reunions entre els matrimonis Responsables d’equip. 

NB-La missió del matrimoni enllaç, en la majoria de les Regions de la Super-regió d’Espanya 

l’assumeix el Responsable de Sector per establir un contacte més directe entre 

ambdues parts. 

2.3. Organitzar  

No hi ha bona animació sense un mínim d’organització. Així doncs, el matrimoni responsable 

d’equip té l’encàrrec de: 

� Organitzar la vida de l’equip durant el curs: fixar la data i preparar les reunions i els 

contactes durant el mes, etc. 

� Transmetre als altres matrimonis de l’equip els actes que organitzi el sector, la Regió, 

el Moviment ..., tenint en compte el calendari de les activitats de l’any. 

� Facilitar regularment al sector i al Secretariat del Moviment les informacions 

administratives que facin falta, especialment mantenir actualitzada la fitxa del seu 

equip. 

� Reunir les cotitzacions de l’equip per enviar-les al Secretariat.  
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– CAPÍTOL III –  

L’ESPERIT DE LA RESPONSABILITAT 

El matrimoni responsable d’equip treballa amb esperit de servei, ajudat pel consiliari, el 

matrimoni enllaç (si n’hi ha en el seu sector) i el matrimoni responsable de Sector, recolzant-

se sobretot en l’oració. 

3.1. Amb esperit de servei  

Tota Responsabilitat en els EMD és un servei, el matrimoni responsable respon a una crida 

del Senyor, es posa al servei dels seus germans i, en conseqüència, al servei de l’Església. 

Això significa, d’altra banda: 

• Molt amor : "estimeu-vos els uns als altres ..." (Jn 13, 21). El matrimoni responsable 

ajudarà eficaçment els seus germans a saber mirar amb els ulls amb què el Senyor 

ens mira, amb una mirada que no jutja, que no condemna, sinó que estimula, 

reconforta, ajuda a la superació i transforma. 

• Una gran humilitat : és conscient que no té capacitats especials per ajudar els altres 

matrimonis a progressar en el seguiment de Crist, i, reconeixent aquestes febleses i 

llacunes, accepta posar allò que té al servei de l’Equip. Es presenta totalment 

disponible perquè el Senyor pugui actuar per ells i a través d’ells, convençuts que "el 

poder del Senyor es mostra en la debilitat", com recorda Sant Pau. 

• Acceptar alguna renúncia : Seria honest acceptar un servei sense acceptar alhora 

dedicar-hi els mitjans necessaris? L’Equip exigirà temps (dues o tres nits per mes, 

inclosa la reunió d’equip, algun cap de setmana a l’any, comptant el retir) suposarà 

algunes despeses (cartes, trucades de telèfon...) alguns desplaçaments, trobades... 

És normal que l’equip decideixi ajudar el matrimoni que successivament va passant 

per aquesta responsabilitat, i participi en les despeses. És possible que aquesta 

responsabilitat comporti també alguna alteració dels costums de vida, el matrimoni 

responsable accepta tot això i qualsevol imprevist sabent que no hi ha servei que 

encomani el Senyor que no impliqui cap renúncia, i que s’ha d’oferir als germans al 

seu càrrec amb la convicció que aquestes petites coses seran font de gràcia per 

l’Equip, i més encara per a ells mateixos. 
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3.2. Una oració més intensa  

"L’home carnal ..." (1Co 2, 14). En assumir aquesta responsabilitat el matrimoni posa la seva 

confiança en les mans del Senyor, es lliura confiant en l’acció de l’Esperit Sant per guiar els 

seus passos, perquè actuï a través d’ells i encomana diàriament el seu Equip. Per això han 

de posar en un lloc important en la seva vida l’oració: 

• Oració personal diària : en la seva pregària es posen al servei del Senyor per saber 

descobrir la seva voluntat i treballar a la seva vinya, més concretament amb els 

matrimonis del seu Equip. 

• Oració conjugal quotidiana : inclosa l’oració dels Equips, el Magnificat, resada en 

unió amb tots els membres del seu Equip i per totes les seves intencions. 

• Eucaristia setmanal : un cop durant la setmana participa en la missa, durant la qual 

ofereix al Senyor les alegries, les penes i les dificultats dels matrimonis de l’equip i 

intercedeix per ells, oferint i demanant ajuda per servir millor a l’Equip. 

• Oració comunitària : està atent perquè la pregària comunitària tingui un lloc important 

en la vida de l’Equip, no només en la reunió mensual, sinó sempre que sigui possible, 

i farà servir la seva creativitat per ajudar l’Equip a ser cada vegada més una comunitat 

orant. 
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– CAPÍTOL IV –  

EL CONSILIARI EN L’EQUIP 

Com s’ha dit en un altre lloc, el matrimoni responsable no està sol, és ajudat pel matrimoni 

responsable de Sector, el matrimoni enllaç (si n’hi ha en el seu sector) i pel sacerdot del seu 

Equip. 

Com sabem, en els EMD les Responsabilitats són assumides pels matrimonis, no només en 

els aspectes d’organització, sinó també i sobretot, en el pla espiritual.  

El Consiliari no substitueix ni comparteix responsabilitats amb el matrimoni, sinó que els 

ajuda a assumir plenament la seva responsabilitat espiritual, els fa descobrir els seus 

diferents aspectes, els il·lumina i estimula sempre i constantment en allò que faci falta, 

sobretot en l’essencial: en la recerca de Déu i de la seva voluntat, i en l’ajuda mútua per 

avançar cap a Ell, per part de cada un dels membres de l’Equip.  

Alhora, el sacerdot aporta a l’Equip una altra dimensió. Efectivament, "el ministeri sacerdotal 

fa a Crist present com a cap de la comunitat" (Sínode dels Bisbes 1971). Per això convida a 

l’equip a viure el seu Crist.  

El consiliari participa en la vida de l’equip, compartint les alegries i preocupacions dels 

matrimonis. El matrimoni responsable ha de motivar, i alhora, convidar-lo a posar en comú 

les seves preocupacions i les seves alegries familiars i apostòliques, ha demanar-li que 

aporti a l’Equip seus coneixements doctrinals i la seva experiència pastoral. En definitiva, li 

demana que aporti el seu sacerdoci i allò que li és específic. 

Conscients de la manca de sacerdots que pateix l’Església, seria injust demanar-li una part 

del seu temps si no és per aportar l’especificitat del seu sacerdoci, allò que un religiós no 

prevere, una religiosa o un laic, no els podria aportar.  

Com es tria al consiliari?  És elegit pels matrimonis de l’equip. No és doncs ni el 

Moviment ni el superior jeràrquic qui designa el consiliari d’un equip. Però correspon a 

aquest, si cal, demanar l’autorització als seus superiors. Abans de determinar la seva 

decisió, l’Equip ha de consultar el consiliari del sector, que, per raons greus, pot 

desaconsellar l’elecció d’un o altre sacerdot. L’elecció del consiliari no es fa anualment 

com la del matrimoni responsable d’equip. No obstant això, l’equip és lliure de canviar 

de consiliari sempre que ho cregui convenient per al progrés de l’equip. Però aquesta 

decisió no s’ha de prendre sense haver consultat abans al responsable del sector. 
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– CAPÍTOL V –  

LES TASQUES DEL MATRIMONI RESPONSABLE D’EQUIP 

L’any, per l’Equip, comença generalment entre setembre i octubre, i comporta habitualment 

10 reunions mensuals. És clar que els equips poden organitzar altres reunions si ho 

consideren oportú. Entre nosaltres és costum tenir una reunió intercalada entre les de 

"treball" que anomenem reunions d’amistat. 

5.1. Les tasques regulars:  

• Al setembre : la reunió primera que ens col·loca de bell nou en camí després de les 

vacances. Recordar amb antelació, a tots els membres de l’Equip, data i lloc de la 

reunió, així com les informacions necessàries per a la seva preparació. Durant 

aquesta reunió es posa a punt el programa de l’any a la llum de les conclusions / 

decisions preses en la reunió balanç de juny. Es decideix el tema d’estudi, si abans no 

va ser escollit. 

• El maig : En aquesta reunió es procedeix a l’elecció del nou matrimoni Responsable 

d’Equip per a l’any següent. El matrimoni responsable d’equip és obligatòriament 

elegit cada any. El mateix matrimoni pot ser elegit per dues vegades consecutives, 

però no és bo per a l’Equip que mantingui la Responsabilitat per més temps. Abans 

de la reunió, el matrimoni responsable es reuneix amb el matrimoni acabat d’elegir i el 

consiliari per preparar el balanç de l’equip, havent preparar un qüestionari d’ajuda per 

a l’avaluació, que enviarà amb antelació suficient a la resta de matrimonis de l’equip.  

• Com es tria?  Cada membre de l’Equip vota individualment, amb vot secret. 

L’escrutini ho fa el consiliari, que no participa en l’elecció. A la primera ronda és 

escollit el matrimoni que ha obtingut més de la meitat dels vots. Si hagués de recórrer 

a una segona votació, queda elegit el que obtingui majoria relativa. Si a la tercera 

ronda tampoc s’aconsegueix aquesta, el consiliari escull entre els matrimonis 

empatats a vots. Després de cada votació, el consiliari es limita a indicar si hi ha 

hagut un matrimoni elegit o cal procedir a una nova votació, sense més comentaris. 

No ha d’indicar el nombre de vots ni els noms dels que han empatat ni tampoc els 

matrimonis que han estat votats. Aquest procediment pot semblar complicat, i fins i tot 

inútil: Per què no es pot fer l’elecció a plena llum, després d’un canvi d’impressions 

entre tots? La raó és perquè l’experiència ho demostra: hi ha situacions difícils en què 

únicament es poden evitar les suspicàcies a base d’una votació secreta. De tota 

manera, l’important no és la forma sinó l’esperit: d’una banda, fer l’elecció en la 
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presència del Senyor, per altra, procurar que s’elegeixi el matrimoni més idoni per 

ajudar l’Equip a progressar cap al Senyor en cada moment, els problemes i les 

susceptibilitats mai s’han de tenir en compte. Correspon al responsable de l’Equip 

crear un clima favorable perquè l’elecció es faci en les millors condicions. 

Immediatament després de l’elecció d’un nou matrimoni Responsable d’Equip, el 

responsable cessant ho ha de comunicar al matrimoni enllaç (si n’hi ha en el seu 

sector), al responsable del sector i al Moviment. 

• El juny : la reunió d’aquest mes, és la reunió balanç, en la qual l’Equip es pregunta 

sobre l’any viscut, allò que ha anat bé i el que no ha anat tan bé. Tenint en compte 

aquesta anàlisi, s’han de proposar els objectius per a l’any següent, que han de 

quedar ben anotats. En aquesta reunió, o en la de setembre, s’escull el tema d’estudi 

per al curs següent. També s’actualitzen les dades de l’equip, i en pren nota el nou 

matrimoni responsable que les farà arribar al Secretariat nacional. Aquesta fitxa amb 

les dades actualitzades dels membres de l’Equip és molt important perquè condiciona 

els diversos enviaments de documents.  

• El Tema d’estudi : els ENS demanen als seus membres que estudiïn, particularment, 

temes d’espiritualitat. Hi ha alguns temes al Secretariat editats especialment pels 

Equips en funció de les Orientacions i les necessitats de reflexió del Moviment. 

Habitualment, cada any, el Moviment proposa un Tema d’estudi. L’equip hi pot optar o 

no, en qualsevol cas, el sector ha de tenir coneixement del tema escollit per cada 

equip, per ajudar-lo en la mesura de les seves possibilitats amb documentació 

existent sobre aquest i fer-ne partícips altres equips, cosa que enfortirà l’ajuda mútua. 

• Durant l’any: 

1. Preparar la reunió de cada mes: fixar, d’acord amb l’Equip, el dia, lloc, llar, text de 

l’oració, Tema d’estudi, eventual tema de posada en comú, dia i lloc de la reunió de 

preparació.  

2. Preparar la reunió prèvia que precedeix la reunió d’equip, hi participen el matrimoni 

responsable, la llar que acull i, sempre que sigui possible, el consiliari. Aquestes 

reunions són molt importants perquè a més de preparar la reunió d’equip, afavoreixen 

un contacte més proper entre el matrimoni responsable de l’equip, el consiliari i els 

altres matrimonis de l’equip. 

3. Estar en contacte amb el matrimoni enllaç o de sector i participar en les reunions 

que aquest o el sector promoguin. 

4. Participar i comunicar a l’Equip la trobada de Responsables d’equip (sigui aquest 

en l’àmbit del Sector, la Regió o la Super-regió) en què tant ells com el consiliari han 

de participar, i comunicar després, molt especialment, les Orientacions i propostes del 

Moviment per a l’any. 

• Insistir:  perquè els membres de l’Equip reservin data per participar en el retir anual. 
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• Recordar : la necessitat que tots els matrimonis de l’equip han de participar en les 

sessions de formació inicial o d’aprofundiment. 

• Enviar : el primer trimestre del curs la cotització de l’Equip al Secretariat nacional. Els 

EMD demanen a cada llar l’abonament anual equivalent a una jornada de les seves 

rendes (total dels salaris i altres rendes cobrades durant l’any dividides per 365) per 

tal d’assegurar la vida material del Moviment i permetre la solidaritat, el 

desenvolupament i l’expansió pel món. 

5.2. Tasques ocasionals:  

Durant l’any, al matrimoni responsable d’equip li competeix: 

• Comunicar al sector i al Secretariat el canvi de direcció de qualsevol matrimoni o 

consiliari. 

• Comunicar al sector i al Secretariat, la sortida de qualsevol matrimoni, explicant si 

deixa definitivament el Moviment o si se’n va a una altra zona i vol ser rebut per un 

altre equip (El Secretariat farà el que convingui per posar-lo en contacte amb el 

matrimoni responsable local ). 

• Comunicar al sector i al Secretariat nacional el canvi de consiliari. Són els membres 

de l’Equip que han d’escollir el seu substitut després de consultar el consiliari de 

sector. Si el sacerdot no ha estat mai consiliari d’un Equip de la Mare de Déu, ha de 

ser iniciat. Haurà de reunir-se amb el consiliari de sector que li explicarà els objectius i 

el mètode del Moviment i ha d’indicar el que l’equip n’espera. El matrimoni 

responsable d’equip tindrà cura d’acompanyar i reunir-se amb ell abans de cadascuna 

de les primeres reunions per explicar-li l’esperit i la lletra del que viu l’Equip. 

• Comunicar al sector i al Secretariat nacional l’arribada d’un nou matrimoni a l’Equip. Si 

el nou matrimoni no ha estat mai membre dels EMD, el matrimoni responsable 

assumeix el deure que aquest procedeixi a la iniciació en el Moviment. Per això, s’ha 

de posar d’acord amb el matrimoni del EDIPs del seu sector i d’acord amb ells decidir 

la millor manera de procedir a la iniciació d’aquesta parella, i sol·licitar els materials i 

la documentació necessària. 
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– CAPÍTOL VI –  

LA FORMACIÓ 

El matrimoni responsable d’equip, per a exercir millor el seu Servei, ha de esforçar-se per 

adquirir un bon coneixement del Moviment i actualitzar-se contínuament.  

Els EMD posen a la seva disposició reunions, trobades, sessions de formació i també 

documents. 

6.1. Reunions i Trobades  

Els matrimonis Responsables d’Equip són convidats a participar en diferents trobades de 

diferent àmbit (Regional, Sector, de vegades Super-regió) que permeten, gràcies sobretot al 

clima de pregària i animació en què són viscuts, renovar-se espiritualment. Tenen com a 

finalitat ajudar els participants a viure millor la seva Responsabilitat; ajudar a descobrir als 

EMD i la seva missió en l’Església; presentar les Orientacions generals del Moviment i 

afavorir la trobada i l’intercanvi d’experiències amb altres matrimonis Responsables. 

Aquestes trobades són essencials per a l’animació del Moviment i tots els matrimonis 

responsables han de participar-hi. En cas d’impediment greu, el matrimoni responsable ha 

de ser substituït per un altre matrimoni de l’Equip. 

6.2. Sessions de formació  

El Moviment organitza diferents sessions de formació per a matrimonis i consiliaris. Aquestes 

sessions tracten essencialment de donar als participants una més completa i millor visió del 

Moviment així com de les seves propostes, objectius i mètodes. Pretenen també ajudar a 

viure més cristianament la seva vida matrimonial en l’Església i en el món. 

Aquestes sessions (conegudes com d’Iniciació i de Quadres, abans Primer grau i segon 

grau) viscudes en un ambient de pregària i participació són sempre molt valorades. A les 

sessions de formació d’Iniciació hi han d’anar tots els matrimonis que acaben el pilotatge, i 

realitzar-les, sempre que sigui possible, al costat d’altres equips nous. 

Les sessions de formació de Quadres estan recomanades especialment per als matrimonis 

que assumeixen o van a assumir una responsabilitat en el Moviment. 
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6.3. Els documents  

Els Equips de la Mare de Déu publiquen diferents tipus de documents per ajudar els 

matrimonis en el seu caminar i en la seva reflexió: 

• La Revista i la pàgina web. Aquestes dues formes de comunicació són els llaços 

d’unió de la nostra gran família. 

• La Revista és enviada a tots els matrimonis i consiliaris dels equips. La pàgina web 

està sempre disponible a l’adreça: http://emd-cm.cat (quipos ENS: 

http://www.equiposens.org/default.htm) 

Pretenen: 

� Estimular els matrimonis en la seva vida de fe. Ajudar a aprofundir en els objectius i 

mètodes dels Equips de la Mare de Déu. 

� Donar a conèixer el Moviment a l’exterior. 

� Comunicar les notícies del Moviment. 

� Mantenir els llaços d’unió entre tots, fomentant el sentit de comunitat. 

Tant la Carta com la web són responsabilitat de tots; s’alimenten de les contribucions i 

aportacions que cada un fa en els més variats temes. És important llegir (La Carta) i visitar 

(La Web) regularment i així alimentar-se del que transmeten, però no és menys important la 

col·laboració: enviar petits articles, testimonis, experiències, crítiques, suggeriments... 

• Documents sobre els mètodes: els Equips de la Mare de Déu conviden els seus 

membres a utilitzar un cert nombre de mitjans concrets per ajudar-se a caminar millor 

cap al Senyor: Deure de seure, oració, recessos, etc...  

Hi ha petits documents que pretenen facilitar la comprensió de cada un d’aquests 

mitjans, aportant algunes dades bàsiques, fent trucades a experiències concretes. Es 

tracta de documents molt vius, resultat de l’experiència de molts matrimonis, molt útils 

per a tots els que temen caure en la rutina diària. Han de ser rellegits regularment, i 

actualitzats amb alguna periodicitat. 

• Manuals: el Moviment reuneix en petits manuals la documentació necessària per als 

matrimonis que assumeixen alguna de les Responsabilitats que es poden exercir en 

els Equips de la Mare de Déu (del responsable d’equip, de Sector, de Regió). La seva 

finalitat és ser documents de treball i suport pràctic ja que són el resultat de 

l’experiència dels que han passat per aquestes responsabilitats. 

• Temes d’Estudi: aquests documents són editats pels Equips, centrats en determinats 

temes i aprofundint-los. Pretenen ajustar a la dinàmica d’una reunió d’equip i a un 

període anual. És una documentació interessant, particularment en matèria 

d’espiritualitat conjugal i familiar, que pot ser compartida amb els que no pertanyen al 

Moviment i estan interessats a viure una vida conjugal i familiar segons l’esperit 

evangèlic. Al llarg dels anys s’ha anat reunint un conjunt considerable de temes que 
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estan disponibles al Secretariat (no tots, alguns estan esgotats) i que poden ser 

consultats i sol·licitats pels Equips. 

• Documents de divulgació: es tracta de documents amb la finalitat de donar a conèixer 

els EMD i van des d’un simple tríptic a un petit fullet, amb algunes pinzellades del que 

és el Moviment. Són documents síntesi que presenten als Equips. 
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– CONCLUSIÓ – 

Ser matrimoni Responsable d’equip no és una tasca, és una MISSIÓ. És estar atent a 

l’Equip amb els ulls de qui té cura, de qui fa créixer. Convençuts profundament que l’Esperit 

Sant està amb nosaltres i que ens ensenya totes les coses i ens fa avançar i avançar sense 

por.  

Fem avui per l’Equip, el que altres, abans, van fer per nosaltres. 

Creiem fermament que l’únic fonament sobre el qual es pot construir un món nou, és l’amor 

d’un home i d’una dona units per a la vida, és l’amor dels pares i dels fills, en una paraula, la 

família el centre de la qual és el matrimoni.  

El Moviment dels Equips de la Mare de Déu no és un "supervivent" d’una tradició passada 

de moda. El Moviment dels Equips de la Mare de Déu ha de ser el pioner d’una nova 

conquesta. Des d’aquestes pàgines us convidem al nom del Senyor: AMB ELS VOSTRES 

FILLS, ELS VOSTRES NÉTS, APRESSEU-VOS A PREPARAR EL MÓN. CAL! ÉS 

URGENT!  
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– ANNEX I –  

LA VIDA DE L’EQUIP 

I. La marxa d’un Equip de la Mare de Déu  

En el transcurs dels anys es proposen diferents etapes a un Equip de la Mare de Déu: 

� El Pilotatge 

El primer pas de la vida d’un equip és el "Pilotatge". Des del Equip de Sector 

d’Informació, Difusió, Pilotatge i Altres acompanyaments (EDIPs) es proposa i 

s’envia a un matrimoni, membre d’un equip, formada i amb experiència en els 

Equips de la Mare de Déu, perquè "piloti" (acompanyi, orienti, ajudi, animi) a un 

equip que comença, és a dir, en definitiva a "posar-lo en marxa".  

La durada del pilotatge està en funció de l’Equip pilotat, de la seva formació, de la 

seva inserció en la vida de l’Església..., però no ha de ser inferior mai a l’equivalent 

a un any, és a dir, dotze reunions en les quals es va introduint el nou Equip en la 

metodologia i esperit dels Equips de la Mare de Déu. 

En finalitzar aquest temps, l’Equip procedeix a elegir el seu primer "matrimoni 

Responsable". El matrimoni pilot es retira llavors (és molt important tallar aquest 

"cordó umbilical"), i el matrimoni responsable del Sector designa un matrimoni 

enllaç, o ell mateix segons estigui organitzat el seu Sector, que serà l’encarregat 

de mantenir unit el nou equip a la família més àmplia del Moviment. 

� Els primers anys 

No per això s’ha acabat el període d’iniciació, es perllonga, almenys durant un curs 

més, en el decurs del qual l’equip és convidat a reflexionar sobre un tema proposat 

pel Moviment que aprofundeixi en l’espiritualitat conjugal i familiar. 

En aquest temps, l’equip és convidat a participar en la sessió de formació 

d’Iniciació que a manera de síntesi aprofundeix en la metodologia del Moviment i 

obre l’Equip a aquesta gran família. És el moment de compromís seriós, i de 

respondre a les següents preguntes: 

Els Equips de la Mare de Déu són certament el camí que convé al nostre 

matrimoni, a la nostra llar, per avançar cap al Senyor? 
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Si és així, ¿estem els dos d’acord amb el conjunt d’objectius i mitjans del 

Moviment, i acceptem ser "plenament membres" dels Equips de la Mare de Déu, 

és a dir "jugar el joc de la vida comunitària" lliure i fidelment? 

� Després d’uns anys de vida 

Els matrimonis que accepten el compromís, segueixen el camí. L’equip pren 

llavors la responsabilitat de tots els membres i assumeix plenament el compromís 

del seu progrés participant plenament en la vida comunitària  (L’Equip i del 

Moviment). Progressa així ajudat per les Orientacions que va proposant el 

Moviment.  

Després d’una desena d’anys, molts matrimonis i equips passen per una mena de 

crisi de creixement. Convé llavors replantejar novament, amb frescor i de manera 

resolta, les exigències de l’evangeli per centrar la qüestió i procurar descobrir i 

captar millor la voluntat de Déu.  

Per això, és convenient, participar en una sessió de formació d’aprofundiment en 

la qual l’equip i cadascun dels seus membres ha de respondre, de nou, davant el 

Senyor la següent pregunta: Els Equips de la Mare de Déu són certament el camí 

que més convé, avui, al nostre matrimoni per avançar cap al Senyor? 

Si la resposta és positiva ha de renovar i aprofundir el compromís en una nova 

etapa en el decurs de la qual cada matrimoni i cada equip, "personalitzarà" més el 

seu camí, respectant sempre les Orientacions i la línia general dels Equips de la 

Mare de Déu. 

� En la tardor de la vida 

Finalment, arriba el dia de la jubilació amb tots els canvis que l’acompanyen. Els 

Equips de la Mare de Déu conviden i proposen als matrimonis i equips afectats a 

reflexionar conjuntament sobre la manera d’abordar aquesta nova etapa de la seva 

vida, i, després, a ajudar-se mútuament a viure-la. (Aquesta etapa, cal reconèixer 

que fins ara és la menys estudiada pel Moviment i la que està demandant un 

aprofundiment i suport major.) 

II. La Reunió d’Equip  

La reunió mensual constitueix el temps fort de la vida de l’Equip. És missió del responsable 

de l’equip vetllar perquè estigui ben preparada, tothom pugui manifestar-se en un clima 

d’escolta, oració i participació, es desenvolupi en les condicions proposades pel Moviment i 

realment doni fruits.  



- 21 - 

1 º La Preparació i participació en la reunió.  

En la preparació de cada reunió mensual és convenient que hi participi tot l’equip però com 

en molts casos això és complicat, almenys el responsable, la llar que acull i el consiliari, 

sempre que sigui possible, es reuniran amb antelació per precisar el desenvolupament 

general de la reunió i es posaran en contacte amb cada matrimoni de l’equip, recordant:  

a. La casa del matrimoni on se celebrarà la reunió indicant l’hora de començament. 

La Puntualitat és essencial.  

b. El text per oració comú. Si a la reunió prèvia han vist convenient canviar-la 

respecte a la que està inclosa en el tema d’estudi.  

c. Alguna suggeriment per treballar i compartir el tema d’estudi.  

d. Algun tema (de forma eventual) per a la Posada en comú 

Tots els membres de l’Equip han de poder participar en la reunió mensual. El matrimoni 

responsable de l’equip vetllarà, doncs, perquè les dates de les reunions es fixin per avançat, 

amb temps suficient -dos o tres mesos si cal- per tal que tothom pugui estar lliure de 

compromisos, i no dubtarà a canviar la data prevista si un esdeveniment imprevist 

impossibilités l’assistència d’un membre.  

Però tindrà molt d’interès que tots participin efectivament en la reunió, és possible que 

alguns per circumstàncies especials estiguin físicament presents però sense participar 

efectivament, el matrimoni responsable ha d’estar molt pendent en aquest punt, sempre, 

naturalment, amb la caritat que ha de presidir les nostres accions. 

Aquesta participació efectiva de tothom sorgirà amb molta més facilitat si la reunió es 

desenvolupa en un clima d’assemblea cristiana, és a dir, que tots i cadascú tinguin la 

preocupació d’escoltar Crist a través de les paraules dels altres i d’expressar-les ells 

mateixos amb tota veritat. 

2 º El Desenvolupament 

La reunió d’equip està estructurada normalment en cinc temps o moments, l’ordre pot variar: 

l’Oració, la Participació, la posada en comú, l’intercanvi sobre el tema d’estudi i el sopar. 

� L’oració : És el moment fort de la reunió de equip en el qual com a comunitat de fe 

elevem la nostra mirada, els nostres cors i la nostra veu al Pare comú. Cada equip ha 

de buscar la seva manera de fer, sense lligar-se a una única forma i sent 

permanentment creatius. Només com a referència, us indiquem a continuació 

l’esquema general, que amb algunes variants, segueixen la major part dels equips 

(l’inici, uns el fan en silenci i altres amb una invocació a l’Esperit Sant): 

� Lectura de la Paraula de Déu: 

� Interiorització personal (La proclamació de la Paraula de Déu va seguida d’un 

temps, més o menys llarg, de silenci, durant el qual cada un es deixa interpel·lar 
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fons per aquesta Paraula, per després respondre-hi). Aquesta oració personal 

no és l’expressió d’un estat d’ànim passatger, ni una simple meditació del text, 

sinó una resposta personal al que Déu ens ha dit a través de la seva Paraula. 

Una resposta que brolla del cor i no només de la intel·ligència. 

� Compartir la reflexió personal. Després de l’adoració, la lloança, l’acció de 

gràcies, l’oferiment o la petició expressats en la interiorització personal, ve el 

moment de compartir allò interioritzat, expressat de la mateixa manera en forma 

de petició, acció de gràcies, lloança, oferiment... el més important és que tots es 

manifestin amb espontaneïtat i que la pregària sigui de veritat comunitària, de 

manera que cada un se senti unit al màxim a l’oració expressada pels altres. 

� L’oració litúrgica. Per obrir la nostra pregària a la de tota l’Església és convenient 

acabar el temps dedicat a la Oració amb la lectura d’algun text tret de la litúrgia 

de l’Església, de manera que aquesta Oració s’uneixi a la d’aquells que en el 

món sencer canten cada dia la glòria de Déu. 

� La Participació : l’ajuda mútua és un dels elements essencials de la vida d’un Equip 

de la Mare de Déu: ens reunim en equip perquè desitjant progressar en l’amor de 

Déu i del proïsme, ens sentim febles per fer-ho sols. Per tant, confiem en l’ajuda i 

l’estímul de l’equip. Perquè aquesta ajuda sigui concreta i eficaç, aquest temps de la 

reunió té com a objectiu els punts concrets d’esforç que el Moviment ofereix: Oració 

personal, conjugal, familiar; Escolta de la Paraula de Déu; Assentada, Regla de vida; 

Retiro anual. Així, tots els mesos fem èmfasi en aquests Punts d’esforç amb voluntat 

d’ajuda i de corresponsabilitat.  

La Participació es realitza normalment després de l’Oració, ja que la pregària en 

comú disposa l’ànim i crea el clima de confiança i recolliment necessaris. 

Durant la Participació cada matrimoni exposa als altres com han viscut els Punts 

d’esforç, els èxits, les fallades, els aspectes més febles en què necessita ajuda. 

Ajuda que es pot concretar en algun consell, suggeriment o estímul, però també en 

trucades exigents, sempre amb esperit fraternal, i també amb l’ajuda que suposa 

l’oració d’uns per altres. 

Dues observacions importants: 

� Després de la intervenció de cada matrimoni és bo insistir en els aspectes que 

fallen més sovint amb l’objectiu d’ajudar-se mútuament a superar-los.  

� De tant en tant, amb certa regularitat, és convenient aturar una mica més en 

cada un dels punts d’esforç, per tenir un intercanvi d’experiències més profund. 

Aquest moment de la reunió és dirigit sempre pel matrimoni responsable que ha 

de procurar que no es faci amb superficialitat, i que no es limiti a una freda 

enumeració de "complert" o "no complert", sinó que expressi sincerament el que 

ha fet cadascú. Per això, amb discreció, cal fer les preguntes necessàries i no 
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témer ser exigent quan s’intueix que l’equip va caient en la rutina. La caritat 

veritable és exigent. 

� La Posada en comú : "A les reunions mensuals s’ha de reservar un temps a la 

posada en comú de les preocupacions familiars, professionals, cíviques, eclesials, 

dels èxits i fracassos, dels encerts, penes i alegries..." Aquest text de la Carta 

manifesta clarament la diferència entre Participació i Posada en comú: durant la 

Participació el tema que ens ocupa són els objectius que ens hem proposat entre 

tots, durant la Posada en comú manifestem a l’Equip les nostres alegries, les nostres 

penes, les nostres dificultats, els nostres dubtes...; demanem consell, i també ajuda, 

en qualsevol dels aspectes de la vida, especialment en el de les nostres 

responsabilitats apostòliques i socials. 

Aquest moment de la reunió, doncs, és privilegiat perquè l’equip ens ajudi i ens 

qüestioni sobre les nostres responsabilitats com a cristians compromesos en el món, 

per ser-ne cada dia més conscients i més conseqüents. 

És clar que no és possible que es toquin en cada reunió totes les responsabilitats que 

viu cada un, no hi hauria temps de fer-ho. (Independentment que cada equip trobi la 

seva forma, indiquem dues possibilitats): 

� En cada reunió mensual, seguint un torn, només un matrimoni posa de manifest 

totes les seves responsabilitats, com les accepta, com les viu, les dificultats que 

troba... (és clar que han de comunicar tant les personals com les assumides en 

parella)  

� Que l’equip esculli en cada reunió, per a la següent, un dels aspectes 

d’aquestes responsabilitats: familiars, socials, professionals, eclesials..., i que 

cadascú s’expressi, però només sobre aquest aspecte.  

� Sigui quina sigui la fórmula escollida, cal actuar amb flexibilitat de manera que el 

previst es pugui modificar sempre que algun membre de l’equip tingui algun 

problema important que exigeixi l’atenció de tots. 

� L’intercanvi sobre el tema d’estudi 

En primer lloc, recordem quin és el treball previ de preparació: 

� Durant el mes cadascú haurà estudiat personalment el Tema, ho haurà discutit 

en parella i fet un resum que portarà per escrit a la reunió. 

� Durant la reunió, intentarem donar resposta a les preguntes que sorgeixin, però 

bàsicament aprofundirem junts en el pensament de Déu sobre allò i ens 

ajudarem a concretar-ho en la nostra vida. 

És important que la llar que acull, que modera aquesta part de la reunió, tingui 

en compte que es tracta d’un canvi d’impressions, no d’exposar-ne una 

ponència. Que procuri que tothom pugui expressar els seus punts de vista. Que 
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intenti esquivar les discussions "bizantines", que són més un joc mental que un 

humil desig de buscar la veritat sota la mirada de Déu. 

� El sopar 

És essencialment el temps de l’amistat. No es tracta de sopars complicades o 

luxosos (si cal, només uns entrepans), sinó que aquest moment ha de permetre la 

trobada, la conversa, l’intercanvi de notícies després d’unes setmanes de separació. 

El responsable tindrà especial cura de no permetre que les converses es divideixin 

entre dos o tres, per separat, ni que els intercanvis es realitzen sobre coses trivials. 

Evitar els "petits cercles" i l’insubstancial. 

� L’avaluació i l’oració final 

Afegim dues indicacions importants per finalitzar la reunió. Primera: És convenient 

abans que cada matrimoni torni a casa, fer, encara que sigui molt breu, una avaluació 

de la reunió per ajudar el matrimoni responsable en la preparació de la segünt i evitar 

el que no hagi anat bé o potenciar el que hagi funcionat. 

I segona: Finalment la reunió acaba amb una altra pregària feta en comú, el 

"Magnificat" resat per les intencions de totes les llars del Moviment. 

3 º Dues qüestions particulars a tenir en compte. 

� L’Eucaristia en la reunió d’Equip 

Quan neix el Moviment, l’Església no autoritzava la celebració de les "Eucaristies 

domèstiques", és a dir, les misses en cases particulars per a petits grups. Per la qual 

cosa, ni tan sols s’endevinava la possibilitat d’incloure la celebració eucarística com 

un element de la reunió d’equip. 

A partir del Concili Vaticà II i la renovació litúrgica, l’Església autoritza aquest tipus de 

celebracions domèstiques. En aquest moment, el Moviment es pregunta sobre la 

necessitat d’incloure la celebració eucarística en totes les reunions d’equip. La idea 

va ser temptadora, però obligava a replantejar l’estructura de les reunions d’equip, 

centrant-les en la celebració de la Eucaristia. A això es va unir l’inici d’escassetat de 

sacerdots en molts països, pensem en la quantitat d’equips que no poden comptar 

amb la presència del sacerdot més que en reunions alternes o més distanciades. 

Alhora, es va percebre el perill de certa rutina en la celebració de les misses 

domèstiques, el perill de "vulgaritzar" l’Eucaristia en lloc de "valorar-la".  

Per tot això, el Moviment no va prendre la decisió que en les reunions s’inclogués de 

manera permanent la celebració de l’Eucaristia i pe això mateix no va realitzar cap 

reestructuració de les reunions. 

Això no vol dir, però, que l’Eucaristia -celebració cristiana per excel·lència- no pugui 

donar una altra dimensió a la reunió d’equip, i per això es recomana que un parell de 
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cops l’any, en ocasió dels temps forts de la vida de l’equip, l’inici o final de curs, 

l’Equip celebri l’Eucaristia en la reunió.  

Quina forma cal donar llavors a la celebració eucarística i conseqüentment a la 

reunió? L’Església, a la llum de certes experiències, ha anat establint unes regles per 

aquestes celebracions domèstiques. El matrimoni responsable juntament amb el 

consiliari han de conèixer-les i posar-les en pràctica i, segons l’establert, organitzar, 

tant la celebració eucarística com la reunió. 

� Els convidats 

Es pot convidar un sacerdot o un matrimoni perquè assisteixi a la reunió d’equip? 

Pot ser interessant, però cal tenir sempre presents tres condicions: 

� Que no sigui massa sovint. 

� Que tot l’equip estigui d’acord i que sigui prou obert i senzill per no sentir-se 

tallat: el desenvolupament de la reunió no pot estar condicionat per la presència 

del convidat, en particular, no es pot passar per alt la Participació. 

� Que en la mesura del possible, el convidat hagi rebut prèviament alguna 

informació sobre els Equips de la Mare de Déu i el desenvolupament de les 

reunions.  

� Qui pot ser convidats? 

� Sacerdots que desitgin conèixer els Equips de la Mare de Déu. 

� Matrimonis amb inquietuds per incorporar-se al Moviment i que abans de 

decidir-se volen participar d’una reunió. 

� Un matrimoni d’un altre equip que vol conèixer l’experiència d’altres Equips. 

� Un o diversos fills grans dels matrimonis de l’equip perquè coneguin com 

comparteixen la vida i la fe els seus pares. 
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– ANNEX II –  

UNA MICA D’HISTÒRIA 

I. Els Orígens  

El 1939, després d’una visita personal d’una senyora i uns passos previs, quatre joves 

parelles, amb un matrimoni acabat d’estrenar i cristians convençuts, volen viure el seu 

amor a la llum de la fe i demanen al P. Caffarel que els guiï per trobar el seu camí. La 

resposta va ser: "Fem-ho junts". 

Les primeres reunions van ser apassionants, es comença a descobrir el lloc privilegiat 

de la parella en els plans de Déu: imatge viva de l’amor de Crist a l’Església, al mateix 

temps, comencen l’emocionant experiència d’una vida comunitària, on veuen 

realitzada la promesa de Crist: "on hi ha dos o tres reunits en el meu nom, estic enmig 

d’ells" (cf. Mt 18, 20). D’aquesta manera, la seva vida progressa en quatre 

dimensions: unió amb Déu, unió entre els esposos, unió entre els matrimonis, 

obertura als altres. 

II. El creixement  

Durant la guerra, 1939-1945, neixen nous equips. Tots amb el mateix desig i un clima 

més difícil a causa de les circumstàncies. La reflexió s’amplia i aprofundeix. L’estudi 

del matrimoni cristià condueix al descobriment del designi de Déu en el seu conjunt, 

en el context aquell troba el seu ple sentit. D’aquesta manera es va esbossant el que 

definirà el nostre carisma: 

"L’espiritualitat conjugal", és a dir, la manera de viure dins del matrimoni tota la 

riquesa de la vida cristiana. 

Alhora, les dificultats del moment enrobusteixen l’amistat entre les llars, en el moment 

de la prova es descobreixen amb més claredat les exigències que comporta la caritat. 

Amb aquesta experiència i aprofundiment es descobreix un element més del nostre 

carisma: l’ajuda mútua, tant material com espiritual, serà un dels senyals que ens 

identifiquen com a EMD. També creix, es fa més intensa, més metòdica i reflexiva 

l’oració en comú. L’Esperit multiplica els equips. 
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III. La Carta  

Amb la fi de la guerra el 1945, comença una nova etapa de difusió entre els equips de 

llars. Aquests es posen de moda i es multipliquen. El Moviment naixent, serà ofegat 

per la seva pròpia vitalitat? La necessitat d’unitat i d’estructura que es concreti en una 

"regla" es fa sentir; comença així una reflexió que va de 1945 a 1947 i es concreta el 

desembre de 1947 amb l’elaboració de la CARTA FUNDACIONAL. No tot va ser "flors 

i violes". La promulgació d’aquesta regla exigent provocar l’abandonament d’una 

tercera part de les llars, però són conseqüències de "la llei d’exigència". 

IV. L’expansió  

Amb la Carta com a base, els Equips de la Mare de Déu es desenvolupen ràpidament 

per tot Europa, després, travessen les fronteres lingüístiques i els oceans. El 1950 

arriben al Brasil, el 1953, al Senegal i Maurici, el 1955 a Espanya i Canadà, el 1958 

als Estats Units, el 1961 a Austràlia i Colòmbia, el 1962 neixen a Madagascar i 

Vietnam, el 1963 al Líban, el 1966 al Congo i Japó, el 1969 a l’Índia ...  

Aquest salt a través de les fronteres obliga els Equips de la Mare de Déu a una nova 

reflexió: una federació de Moviments Nacionals paral·lels o un únic Moviment supra-

nacional? Després de molta reflexió i debat s’opta per la segona solució: efectivament, 

es veu més proper segons l’evolució actual de la societat (interdependència de 

països, intercanvis, comunicacions fàcils...), a la vocació universal de l’Església i a la 

mateixa caritat que no coneix fronteres.  

Amb el desenvolupament inesperat i l’expansió pel món van venir les grans Trobades, 

i un nou aprofundiment: Els Equips de la Mare de Déu és un Moviment d’iniciació a 

l’espiritualitat conjugal i familiar? O, per contra, el Moviment ho era de perfecció? La 

resposta, després de la Trobada de Roma de 1970, va ser que és alhora d’iniciació i 

perfecció. 

Estan establertes les bases, la llavor plantada per l’Esperit és ja una planta vigorosa. 

A partir d’aquest moment, la història del nostre Moviment estarà marcada per les 

Trobades internacionals i les Orientacions que es proposen als seus membres. 

V. Roma, maig 1970.  

Però la vida no s’atura. El Concili Vaticà II, els canvis del món i de l’Església, 

interpel·len els equips. L’oportunitat de fer una parada per prendre un nou impuls 

s’ofereix en la Trobada celebrada a Roma el maig de 1970. Dos mil llars procedents 

de 23 països van viure una experiència espiritual d’una qualitat excepcional durant 

cinc dies. En aquesta ocasió el Papa Pau VI, en un bell discurs, va ratificar 

solemnement aquella intuïció fonamental que va presidir el naixement dels Equips: 

l’amor humà és camí de santedat, la parella unida pel sagrament del matrimoni, 
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imatge privilegiada del seu creador, és el "rostre somrient i dolç de l’Església", per 

aquest motiu, doncs, té la seva pròpia vocació i ha de donar al món un testimoni 

específic. 

Paraules alhora exigents i estimulants, corroborades per una altra conferència, 

l’endemà, del P. Caffarel sobre el matrimoni cristià davant el creixent ateisme del món 

modern. La vocació dels Equips de la Mare de Déu és ajudar les famílies a anunciar el 

Déu viu, per mitjà del seu mateix amor viscut en plenitud. A aquesta llum, 

l’espiritualitat conjugal, adquireix una dimensió apostòlica. 

El juliol de 1973, el P. Caffarel, fundador dels Equips de la Mare de Déu, decideix 

retirar-se després de 35 anys al servei del Moviment per deixar el seu lloc a un equip 

de gent més jove, els deixa com a consigna que continuïn el gran esforç de pregària, 

de reflexió i transformació emprès, "amb una ferma voluntat de descobrir la voluntat 

de Déu sobre el Moviment i del seu missió, mantenint fidels a la intuïció original i 

també a la comprensió de les necessitats del moment". Va ser substituït, com 

consiliari del Moviment, pel P. Roger Tandonet. 

VI. Roma, setembre 1976  

De nou 1500 llars i 200 consiliaris es reuneixen a Roma per fer una parada i preguntar 

sobre la pròpia responsabilitat en el món i en l’Església. Durant cinc dies reflexionen 

sobre la manera com una llar cristiana pot viure i donar testimoni de l’evangeli en el 

món d’avui. El papa Pau VI els rep, i en un discurs que ve a ser la continuació del de 

1970, els crida "a implantar en tots els països els valors essencials del matrimoni ja 

suscitar famílies que sàpiguen viure’ls". 

L’últim dia, el P. Tandonnet insisteix, per la seva banda, en la missió evangelitzadora 

de la llar, i proposa a tots els membres del Moviment tres orientacions explícites, per 

mitjà de tres frases de l’Evangeli: 

"Els va enviar a proclamar el Regne de Déu" (Lc 9, 2) 

"No prengueu res per al camí" (Lc 9, 3) 

"L’Esperit del vostre Pare parlarà en vosaltres" (Mt 10, 20) 

VII. Roma, setembre 1982  

L’equip responsable reflexionà llargament sobre l’evolució de les estructures del 

Moviment per respondre a la seva internacionalització creixent. Això va portar a 

reafirmar el seu caràcter de Moviment únic i internacional i a crear a finals de 1985, un 

Equip Responsable Internacional (ERI) per treballar en estreta col·laboració i en 

col·legialitat amb els responsables dels diferents països (veure organigrama del 

Moviment) 
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VIII. Lourdes, setembre 1988  

Després de quaranta anys de la Carta (1987), el Moviment es troba en un moment 

decisiu de la seva història. Buscant "discernir i aprofundir què és el que Déu espera 

dels Equips de la Mare de Déu en els anys futurs", proposa als seus membres "per 

evitar un sufocació, el costum, la rutina, trobar aquest" Segon Alè "que tot atleta 

reconeix com indispensable en tot esforç de llarga durada. Un recurs com aquest no 

funciona sense un esforç de veritat, de lleialtat respecte als orígens, d’escolta de les 

necessitats del poble de Déu al final del segon mil·lenni del cristianisme i de creativitat 

per respondre-hi cada vegada millor". "Aquest document és un punt de partida, una 

fita en el camí, un text de referència, una crida a la creativitat, llançada a tots els 

països". 

1992: Decret de reconeixement provisional  

Després d’haver reconegut oficialment el Moviment el 18 d’abril de 1984, el cardenal 

Pironio, president del Consell Pontifici per als Laics, va signar a la festa de Pasqua de 

1992, el decret de reconeixement dels Equips de la Mare de Déu com Associació de 

fidels de dret privat, i l’aprovació dels Estatuts, segons el nou Codi de dret canònic. Es 

tracta del tercer reconeixement oficial dels Equips de la Mare de Déu per part de 

l’Església, havent estat el primer el del cardenal Feltin, arquebisbe de París, després 

de la fundació del Moviment (carta del 25 de març de 1969), el segon, la del cardenal 

Roy, president del Consell Pontifici per als Laics, a Roma (carta del 18 de febrer de 

1975), havent estat reconeguts els Equips de la Mare de Déu com "Associació 

Internacional Catòlica". 

IX. Fàtima, juliol 1994  

Provinents de més de quaranta països dels cinc continents es van trobar a Fàtima al 

juliol: es tractava del vuitè de les Trobades Internacionals que s’han dut a terme cada 

sis anys des la primera Trobada a Lourdes el 1954. L’Església, fent seva la proposta 

de les Nacions Unides de celebrar el 1994 “l’any de la família", els Equips de la Mare 

de Déu -un Moviment d’Església- van voler unir-se a aquest objectiu centrant la seva 

reflexió en el tema: "Ser família avui en l’Església i en el món ". I ho van fer segons el 

carisma propi del Moviment d’espiritualitat conjugal, dient que la parella és el "cor" de 

la família. 

1996: Mort del fundador 

El 18 de setembre, el pare Henri Caffarel va ser cridat per Déu a la casa de 

Troussures on havia obert una escola de pregària després de retirar-se de l’animació 

del Moviment el 1973. 
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1997: 50 aniversari de la Carta Fundacional 

El 50 aniversari de la promulgació de la Carta fundacional es va celebrar a tot el país. 

En aquesta oportunitat, la reunió anual del Collegi internacional va tenir lloc a París: 

una celebració internacional el 8 de desembre a l’església de Sant Agustí, el dia 

exacte de l’aniversari i al mateix lloc de la promulgació de la Carta el 1947 

X. Santiago de Compostel.la, setembre 2000  

8000 equipers es van reunir al voltant del tema "La parella, Imatge de Déu, Trinitat ". 

Es van lliurar les Orientacions del Moviment per als sis anys següents "Ser parella 

cristiana en l’Església i en el món " 

26 juliol 2002: Decret de reconeixement pel Consell pontifici per als laics 

Amb aquest reconeixement, el Moviment dels Equips de la Mare de Déu ha quedat 

reconegut com "Associació privada Internacional de fidels", dotada de personalitat 

jurídica d’acord amb el Codi de dret canònic. Per tant, queden aprovats definitivament 

els seus Estatuts. 

En aquest document es ressalta l’impacte apostòlic del Moviment i es descriuen els 

seus objectius. 

Roma. Gener 2003 : Joan Pau II es dirigeix als responsables de l’ERI i de les super-

regions i Regions del món, reunits a Roma. Es rep un fort impuls per seguir treballant 

per la família i, sobretot, per les desestructurades. 

XI. Lourdes, setembre 2006  

Prop de 9000 persones, entre matrimonis i consiliaris dels EMD es van congregar a 

Lourdes per celebrar la X Trobada mundial. En aquesta Trobada es va fer oficial dins 

del Moviment l’obertura del procés de beatificació del fundador, P. Henri Caffarel.  

60 º Aniversari de la carta fundacional. 8 desembre 2007  

Com va succeir en el 50è aniversari, totes les super-regions i Regions lligades a l’ERI, 

van celebrar amb alegria el 60è aniversari de la carta fundacional amb la certesa que 

"tenim futur". 

Tots els Responsables que han prestat el seu servei al ERI des de la seva fundació, 

ho van celebrar a l’església de S. Agustí, a París. 
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