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I.- Introducció. 

Benvolgut consiliari, en primer lloc, volem donar-te les gràcies per haver acceptat aquest servei.   

Seràs consiliari d’un equip que pertany al Moviment d’Equips de la Mare de Déu fundat el 1939 
pel sacerdot francès Henri Caffarel (1903-1996) i que avui compta, segons les estadístiques de 
2016, amb 12.699 equips i 8.509 sacerdots, repartits per tot el món. 

Ja a la Carta Fundacional ens trobem amb la invitació que els Equips “han de comptar amb el 
recolzament d’un sacerdot. Aquest, no només dóna els principis, si no que ajuda també a les 
llars a trobar la seva aplicació a la seva vida. Aquesta col·laboració és fructífera. Sacerdots i 
matrimonis aprenen a comprendre’s, a apreciar-se i a ajudar-se; les intencions apostòliques 
importants del sacerdot les assumeixen les llars, mentre que ell té presents aquestes llars a la 
seva Missa, ja que coneix els seus esforços, les seves lluites i els seus desitjos”1. 

Així és possible viure que “en el si de la ‘petita Església’ que és l’Equip, es troba la riquesa 
espiritual que es deriva de dues formes de sacerdoci: el sacerdoci ministerial i el sacerdoci dels 
fidels”2. Afegim que, amb freqüència, el Sacerdot Consiliari Espiritual viu amb alegria i felicitat 
el camí amb els matrimonis ‘com un company de ruta’. 

En aquest pilotatge, a més d’introduir-te a l’estructura del moviment en general, intentarem 
ajudar-te a descobrir i gaudir de la manera a la que se’t convida a viure el teu ministeri que, com 
anirem veient progressivament, és nou, ja que el consiliari no és el responsable de l’equip (per 
això ja està el matrimoni responsable), ni tan sols l’animador de la reunió (per a això ja està la 
llar acollidora), ni ocupa cap lloc de responsabilitat; de fet, la funció del sacerdot a l’equip, és 
ser el que és: SACERDOT. 

El Papa Francesc, en la trobada que va tenir al Vaticà, el setembre de 2015, amb tots els 
responsables regionals de tot el món, va subratllar: “la fecunditat recíproca de la trobada que 
viviu a l’equip amb el sacerdot que us acompanya. Jo us dono gràcies, estimats matrimonis dels 
Equips de la Mare de Déu, per ser recolzament i animació en el ministeri dels vostres sacerdots, 
que troben sempre, en el contacte amb els vostres equips i famílies, alegria sacerdotal, presència 
fraternal, equilibri afectiu i paternitat espiritual”. 

D’aquesta manera, podríem sintetitzar la missió que el sacerdot està cridat a encarnar en tres 
figures: “la del pare, la de l’espòs i la del germà”3. Com a pare: el sacerdot engendra nova vida a 
l’ànima de l’equip i dels seus membres. Com a espòs: el sacerdot fa fecund a l’equip per a que 
els seus membres donin fruit. Com a germà: estar “davant” els germans vol dir estar “als peus” 
dels germans. “En essència, el consiliari a l’equip és sacerdot i mestre. El segon es pot substituir; 
el primer, no”4. 

“Un dia, durant l’oració, una de les dones va parlar a Déu d’aquesta manera: ‘Senyor, et donem 
gràcies pel matrimoni dels nostres dos sagraments, el sacerdoci i el matrimoni’”. 

                                                 
1 Carta Fundacional, capítol sobre les “estructures dels equips”, any 1947 
2 P. Bernard Olivier, consiliari de l’Equip Responsable Internacional; El sacerdot consiliari espiritual, ERI, 
2006, p.7 
3 Mon. Dominique Rey: Le prêtre. Tempora, 2009 
4 P. Miguel Payá, Consiliari de la SR España 1997-2005 
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II.- El consiliari a l’equip 

És molt important, a l’hora de començar com a consiliari d’un nou equip o en un equip ja 
existent, que descobrim quina és la nostra missió en ell. 

El consiliari té com a missió “fer present a Crist com a cap del Cos” el que, més enllà d’una 
experiència molt enriquidora, es converteix en una convicció teològica: “L’equip de llars ‘reunit 
en nom de Crist’ i que constitueix una petita cèl·lula dels seu cos, necessita al sacerdot que 
representa a Crist cap i converteix a l’equip en veritable ‘Església’”5 

“Els sacerdots aporten als equips la gràcia irreemplaçable del seu sacerdoci; no assumeixen 
responsabilitat de govern; aquesta és la raó per la que són anomenats ‘consiliaris espirituals’. El 
sacerdot consiliari d’equip és escollit pels equips entre els sacerdots que exerceixen 
legítimament el ministeri sacerdotal conforme al Cànon 324 §2”6. 

Aquest consiliari, si bé pot haver estat escollit per l’equip o proposat pel moviment, no és obra 
d’aquest, ni té un contracte amb ell. El consiliari, per ser sacerdot, allà on estigui, només pot ser 
entès com a enviat per Déu, amb la tasca de Déu, no amb la seva pròpia. 

D’aquesta manera, en un Equip de la Mare de Déu es troben i relacionen dos sagraments, 
cadascun amb la seva especificitat i missió, que tracten de desenvolupar en fidelitat, seguint el 
camí i la veritat de Jesucrist, essent un més, inclús en la debilitat i en el pecat. 

El nostre ésser sacerdotal que se’ns regala pel sagrament, es percep i s’accepta en la fe, i no es 
tradueix en poder, saber o superioritat de cap tipus, si no que es presència i es tradueix en servei. 
Sant Agustí havia dit: “Amb vosaltres sóc cristià, per a vosaltres sóc bisbe”. D’aquesta manera, 
el sacerdot consiliari és un més a l’equip i, al mateix temps, per a l’equip i davant d’ell és l’alè, 
l’estímul, el testimoni i també, si és necessari, el contrast, el mirall i la denúncia. Perquè com diu 
la Carta Fundacional: “Aquest (el sacerdot), no només dóna els principis, si no que ajuda també 
a les llars a trobar la seva aplicació a la seva vida”. 

 

III.- El consiliari, ministre de la comunió 

III.1.- En el matrimoni 

En els Equips de la Mare de Déu es repeteix molt que el sacerdot és un membre de l’equip, 
subratllant el “amb vosaltres cristià” però també, a través del seu ministeri, està cridat a viure 
el “per a vosaltres sacerdots”. 

El sacerdot ajuda a la parella a viure el seu matrimoni amb ple sentit humà i sacramental, essent 
dinàmicament fidels al carisma, i a fer de les seves vides una Eucaristia. 

Això requereix una sensibilitat especial per a detectar que el matrimoni pot estar passant un 
moment en el que tot ho admet, ho justifica i ho compadeix. En aquesta situació costa dir a una 
persona o al matrimoni que sembla que no està responent al projecte que des del principi es 
van marcar com Església domèstica i sagrament d’amor. 

El consiliari per la seva missió sacerdotal acompanya en nom de Crist cap, i especialment pel seu 
ministeri de la reconciliació té una crida i una autoritat especial cara a cada matrimoni per a 
animar, orientar, il·luminar, provocar, corregir... accions que encara que poden estar a l’abast 
de qualsevol membre de l’equip, en tant que comunitat de fe, rebudes d’un sacerdot 
adquireixen un significat i fertilitat superior. 

                                                 
5 El sacerdot consiliari. Avance 5, ERI (1993), p.6 
6 Estatuts Canònics de l’Asociación Equipos de Nuestra Señora, (2002, revisats en 2014), Art 7 
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III.2.- En l’equip 

Per la seva missió eucarística, el sacerdotal està cridat a ser ministre de la Comú-unió en el si de 
l’equip, ajudant-lo a construir-se (i reconstruir-se, si fa falta) com a veritable Església, a la que 
reconeixent la debilitat dels seus membres i la diversitat de procedències, mentalitats, estils i 
carismes, ajuda a posar a “Crist mateix com a pedra angular, en qui tota la construcció es va 
alçant harmoniosament fins a ser un temple sant gràcies al Senyor”. Efesis 2, 20-21 

Essent conscients de la diversitat de persones, de mentalitats, de sensibilitats... és fàcil entendre 
que poden crear-se moments de desencís o de dificultats entre els membres de l’equip. Per això 
és important que tots, però especialment el consiliari, tinguin la sensibilitat de reconèixer 
aquestes dificultats i avançar-se a elles, així com fer de mitjancer en comunió amb el matrimoni 
pilot, mentre acompanya a l’equip, i amb el matrimoni responsable de l’equip o del sector quan 
l’equip ja pertany al moviment, per a fer una crida a la comunió i acompanyar personalment les 
realitats més complicades. 

III.3.- En l’Església 

Els EMD, encara que són un moviment supra-diocesà amb un carisma propi dins de l’Església, 
han de viure en estreta comunió amb l’Església, inserits a l’església local. Sens dubte, “els 
consiliaris –per la seva condició sacerdotal i per la seva participació en aquesta església- 
afavoreixen, garanteixen i ajuden a la necessària inserció a la pastoral diocesana”7. 

Els consiliaris garanteixen un vincle especial i permanent de comunió de l’equip amb l’Església i 
amb Jesucrist, ja que, per ser col·laboradors directes del bisbe, successor dels apòstols i “per la 
seva pertinença a altres comunitats, ens impedeix tancar-nos en nosaltres mateixos; per ser 
‘l’home per a tots’ ens manté oberts a totes les necessitats; per la seva oració i estudi ens 
actualitza en el pensament i en el dinamisme de l’Església”8. D’aquesta manera, el sacerdot 
uneix l’equip a realitats més grans que ell, per una banda a la realitat d’un moviment més ampli 
i, per altra, a l’experiència de l’església local i diocesana. 

“El sacerdot –diu l’Avance núm. 5- és ministre al servei de la comunió de l’església (...), per a que 
(l’equip) no es tanqui en si mateix. Alhora, manté l’equip obert a les necessitats i al dinamisme 
de l’església, obert a la gràcia i a la força de Crist”9. 

III.4.- En el món 

La presència dels presbiteris ajuda a obrir-se al món. Ha d’evitar que l’equip es converteixi en 
un hivernacle enmig de les tempestes que en moltes ocasions sotgen al món actual. 

El sacerdot està cridat a animar a l’equip a viure que “la comunió i la missió estiguin 
profundament unides entre si, es compenetrin i s’impliquin mútuament, fins al punt que la 
comunió representa a la vegada la font i el fruit de la missió: la comunió és missionera i la missió 
és per a la comunió (...) força prodigiosa de cohesió interna i, a la vegada, d’expansió externa”10. 

Hauríem, doncs, de donar el pas de mirar-nos mútuament a mirar junts al món i actuar junts en 
ell. 

IV.- El consiliari a la reunió 

Una característica fonamental dels EMD és l’estructura de la reunió, que té una pedagogia que 
s’ha de comprendre i tenir-ne cura, els elements essencials de la qual no s’haurien de canviar 
per caprici: 

                                                 
7 Mercedes i Alvaro Gómez-Ferrer, Manuel Iceta, El consiliario, Avance 2, 1980, pp. 26 i 27 
8 Íbid., p.19. 
9 El sacerdote consiliario. Avance 5, ERI, 1993, p. 15 
10 Sant Joan Pau II, Ex. Ap. Christi fideles Iaici (32) 
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 Acollida 

 Posada en comú  

 Oració 

 Participació 

 Tema d’estudi 

 Magnificat  

En general, el consiliari participa a la reunió com un membre més de l’equip. Si aquest moment 
s’aprofita bé, pot ser molt important per ajudar a donar un fort to espiritual a la reunió, i ajudar 
a situar el lloc del consiliari a l’equip com un membre que comparteix la seva vida, la seva fe i el 
seu ministeri, i que viu d’una manera molt especial el “amb vosaltres cristià...”. 

Anem a esgranar els diferents moments de la reunió, donant les claus per a que els consiliaris 
puguin aportar el seu carisma específic, així com la dimensió matrimonial del seu ministeri. 

IV.1.- L’acollida 

L’acollida és un moment molt important de la reunió, ja que marca l’estil i l’ambient que es viurà. 
És veritat que els consiliaris viuen la reunió en el moment de més intensitat pastoral, quan té 
lloc durant els caps de setmana, però també cada matrimoni arriba carregat amb la intensitat 
de la seva vida matrimonial i familiar, els fills, problemes a la feina, ... Per això és important que 
el consiliari arribi aviat per acollir a cada matrimoni i tenir una paraula d’afecte i proximitat. 

Al consiliari se’l convida a estar disponible per a tots i, al mateix temps, lliure de tot per així servir 
a l’equip, a cadascun dels seus membres i a l’Església. D’aquesta manera, “En l’equip –diu 
l’Avance núm. 5- el sacerdot és l’home per a tots. És la cara del qui es dóna. El recolzament per 
als matrimonis en els moments de dificultat, signe sensible del perdó de Déu, punt de referència 
i de discerniment per descobrir les crides del Senyor. Ajuda als matrimonis a fer de les seves 
vides una eucaristia i les uneix al sacrifici de Crist al seu Pare”11. 

IV.2.- La posada en comú 

La posada en comú té com a objectiu comunicar aquell fet o aquella situació que, durant el mes, 
ens ha interpel·lat i pot ser d’interès per als altres i per a la vida de l’equip, perquè ajuda a 
objectivar quins han estat els moments més importants, de manera que no passin de llarg entre 
tantes activitats. Això exigeix una lectura en profunditat del que vivim, descobrint com Déu 
escriu a les nostres vides els esdeveniments més especials o els més quotidians. No es tracta de 
compartir anècdotes ni notícies en si mateix, si no de compartir on hem descobert la presència 
de Déu a la nostra vida durant el mes. 

Es poden posar en comú les vivències i els sentiments però, sobretot, el que la fe va fent 
descobrir quant a les realitats que vivim i les actituds que adoptem. 

Abans que paraules, la posada en comú és una actitud personal, que suposa la voluntat de 
compartir, un desig de posar en comú el que ens fa ser persona i ser creient. Ens escoltem 
mútuament, ens posem els uns al lloc dels altres, amb la seguretat que tot el que es parli serà 
guardat en el cor i no sortirà de la reunió. 

En aquest moment, és important que el consiliari també comparteixi el que ha viscut durant el 
mes des d’una mirada creient i sacerdotal. 

                                                 
11 El sacerdote consiliario. Avance 5, ERI, 1993, p. 12 
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El consiliari també pot ajudar a l’equip a que aquesta part no es converteixi en una “teràpia 
grupal”, que monopolitzi el major temps de la reunió. Ha d’il·luminar les aportacions dels 
matrimonis, si fos necessari, i subratllar què s’ha de viure des de la més absoluta discreció. 

IV.3.- L’oració 

L’oració té un lloc fonamental a la vida dels equips. Un equip és un grup de cristians convocats 
per Jesús i, per tant, reunits en el seu nom, que volen fer-ho present a les seves vides. Per això, 
l’oració forma part de l’essència dels equips, tant en la reunió com durant la vida de cada parella 
entre reunions. Encara que el Senyor està present durant tota la reunió, l’oració en comú és un 
temps de presència forta de Déu, més intensa, perquè ens fem particularment conscients en 
escoltar la seva Paraula i en deixar-nos transformar per l’Esperit. El Pare Caffarel l’expressa en 
un dels seus textos: 

“Enmig dels matrimonis reunits en una habitació d’una casa, està la intensa i misteriosa 
presència del Ressuscitat, viu i atent a tots, estimant a cadascú tal i com és, amb el seu mal i el 
seu bé, i disposat a ajudar-lo a convertir-se en el que Ell desitja. Està present, com a la nit de 
Pasqua, a la cambra alta de Jerusalem, quan va aparèixer de sobte als ulls d’aquells altres 
membres d’equip: els apòstols. Va tirar l’alè sobre ells dient: “rebeu l’Esperit Sant”. I es van 
convertir en homes nous. Jesucrist enmig de les parelles no deixa d’infondre el seu Esperit i els 
que s’obren a aquesta Alenada –s’aprèn poc a poc a obrir-se – es converteixen en homes i dones 
d’aquesta Alenada, i la reunió es desenvolupa animada per l’Esperit”. (Henri Caffarel) 

Per tot això, el consiliari viu aquest moment de la reunió des de les següents dimensions: 

IV.3.A.- Mestre d’oració 

En el moment de l’oració d’equip, el consiliari ha de viure un equilibri entre assegurar-se que es 
crea un veritable ambient d’oració i no substituir a la llar acollidora, responsable de portar tota 
la reunió i, per tant, de l’oració. 

No és convenient que els matrimonis creguin que l’oració és cosa dels sacerdots. Però, 
evidentment el sacerdot, com a mestre d’oració, pot i ha d’estar especialment atent a convidar 
que es tingui cura dels detalls necessaris per a que sigui un moment significatiu de la reunió: 
preparar el lloc, distribuir qui llegirà abans d’iniciar la reunió, començar amb el senyal de la creu, 
proclamar la Paraula, fer un comentari apropiat, animar a que es participi en veu alta de l’oració, 
deixar un temps de silenci, resar el Pare Nostre... 

IV.3.B.- Creient que ora 

És necessari que el sacerdot, com a part de l’equip, resi amb l’equip, es mostri com a creient 
necessitat d’oració en la que troba el seu descans i aliment. En massa ocasions els laics veuen 
els sacerdots com a “especialistes del que és sagrat”, però no com a creients necessitats de Deu, 
orants davant del Senyor. D’aquesta manera els equips creen l’ambient propici per a que el 
consiliari resi pels equips, resi amb l’equip i resi en l’equip. 

IV.4.- La participació 

Els Equips de la Mare de Déu proposen una sèrie d’eines que ajuden a construir la vida dels seus 
membres, i que es treballen durant el mes que transcorre entre reunions, denominades punts 
d’esforç: 

 ‘Escoltar’ assíduament la Paraula de Déu; 

 Reservar tots els dies algun temps per a una veritable ‘trobada amb el Senyor’ (oració); 

 Trobar-se cada dia junts marit i muller en una oració conjugal (i si fos possible, en una 
oració familiar); 
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 Dedicar cada mes el temps que sigui precís per a un veritable diàleg conjugal sota la 
mirada de Déu (deure d’asseure’s); 

 Fixar-se una ‘regla de vida’ i revisar-la tots els mesos; 

 Posar-se cada any davant el Senyor -en matrimoni, si és possible- durant un recés de 48 
hores com a mínim, per reflexionar i planificar la vida en la seva presència. 

Són unes accions que exigeixen constància i assiduïtat. Per això, en la seva formulació dels punts 
concrets d’esforç sempre s’especifiquen uns temps, “cada dia”, “tots els dies”, “cada mes”, 
“cada any”. 

Encara que els punts d’esforç són sis, les actituds bàsiques són essencialment tres: 

 La recerca de la voluntat i l’amor de Déu es repeteix en: “escoltar la Paraula”, “Sota la 
mirada de Déu”, “Davant el Senyor”. 

 S’insisteix en la recerca de la veritat en: “una veritable trobada”, “un veritable diàleg”. 

 La recerca de la comunió i la trobada es qüestiona a: “trobar-nos junts marit i muller”, 
“trobada amb el Senyor”, “posar-nos davant el Senyor com a matrimoni”. 

El temps que es dedica a la reunió, a compartir la vivència dels punts concrets d’esforç amb 
l’equip, s’anomena ‘participació’. És una part molt important de la reunió, i el lloc de veritable 
creixement espiritual de les persones que formem l’equip. Per això és crucial la participació del 
consiliari en aquesta part de la reunió. 

Compartir la vida espiritual obliga als que estan reunits en nom de Crist a parlar en veritat, amb 
tota la senzillesa, sense protegir-se amb mecanismes de defensa, o considerar suficient una 
comunicació superficial, que d’alguna forma amaga la veritat. 

IV.4.A.- Paraula de Déu 

“El Poble de Déu es reuneix, per damunt de tot, per la paraula de Déu viu”12. Per això, el consiliari 
està cridat a reconèixer la grandesa d’aquesta Paraula que “no és la mera transmissió 
intel·lectual d’un missatge, si no ‘poder de Déu per a la salvació de tot el qui creu’ (cfr Rom 1, 
16)”13 que, com Paraula viva i eficaç, il·lumina i transforma la nostra vida personal, conjugal i 
familiar. 

És important, per tant, que el consiliari comparteixi la seva relació personal amb la Paraula, no 
només com a “entès”, si no com qui reconeix que la Paraula el sosté, l’aixeca, el conforta, 
l’interpel·la i l’ajuda a discernir. 

IV.4.B.- Oració 

El consiliari té en aquest moment una oportunitat molt important de compartir amb naturalitat 
la seva experiència d’oració, ja que, paradoxalment, pot ser que, més enllà de compartir-la amb 
el seu acompanyant espiritual, tingui pocs àmbits per a això. D’aquesta manera, es converteix 
en un moment important de revisar la nostra vida interior i ajudar-nos a créixer. 

IV.4.C.- Sentada 

La sentada es defineix com: “Dedicar cada mes el temps que sigui precís per a un veritable 
diàleg conjugal sota la mirada de Déu”. 

Aquest punt és un dels grans descobriments dels Equips de la Mare de Déu, ja que va més enllà 
del diàleg bàsic i necessari per a la vida de parella. En aquest punt es comparteix una manera 
                                                 
12 .Presbyterorum ordinis 4 
13 Congregació per al clergue; El presbiterio, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía de 
la comunidad, ante el tercer milenio cristiano; 1999 
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“nova” de dialogar que neix del convenciment de la presència de Déu que uneix i del projecte 
de vida (matrimoni i família) al que han estat cridats els cònjuges. 

És veritat que el consiliari no té “cònjuge” per a fer la sentada, cosa que pot semblar que només 
se li demana que escolti els èxits i les dificultats de les parelles en la consecució d’aquest diàleg 
profund sota la mirada de Déu i ser-ne testimoni. Però els sacerdots podem acollir aquesta 
manera de dialogar, el consiliari té el “deure” de contrastar la seva vida amb el seu propi director 
espiritual, buscant aquestes situacions anàlogues de comunicació amb altres en el Senyor, i 
compartir-la a la reunió. 

IV.4.D.- Regla de vida 

Un altre dels punts d’esforç que es proposen per a treballar durant el mes és: “Fixar-se una regla 
de vida i revisar-la tots els mesos”. 

La regla de vida és el punt en el que cadascú decideix personalment concentrar els seus esforços 
per a seguir millor la seva direcció de creixement i respondre amb alegria a la crida d’amor que 
li dirigeix Déu. (Document sobre la Regla de Vida de 1999). 

En aquest punt, com en tots els altres, cadascú comunica fins on vol: si és algun aspecte molt 
íntim i personal pot no detallar-lo, però si demanar que l’oració dels altres li continuï animant 
en aquesta feina. 

Com a sacerdot, la regla de vida s’uneix a tot el treball personal de creixement i maduració 
creient i ministerial que anem realitzant, acompanyats pel nostre director espiritual. Per això, 
per al consiliari i per a la resta de l’equip, el més notable no és el fet de posar-se una regla de 
vida, si no l’oportunitat de tenir un lloc favorable on compartir-la i demanar l’oració. 

IV.4.E.- Recessos 

El sisè i últim dels punts concrets d’esforç: “Posar-se, cada any, davant el Senyor, en parella, si 
és possible, durant un recés –de 48 hores com a mínim- per reflexionar i planificar la vida en 
la seva presència”. 

En aquest punt, els sacerdots podem compartir la nostra experiència dels recessos, el bé que 
ens han fet i la importància que té a la vida espiritual ser capaços de dedicar un temps més llarg 
i calmat a la trobada amb el Senyor. 

Podem animar a la participació en recessos que venen ja organitzats pels sectors o regions on 
es troba el nostre equip; podem planificar (si l’equip així ho considera) un recés propi de l’equip; 
o podem ajudar a una parella a preparar un recés propi, facilitant materials i ajudant-los en el 
que pugui necessitar. 

IV.5.- El tema d’estudi 

La raó del tema d’estudi als equips és la necessitat de formar-nos contínuament. Però, en aquest 
cas, es demana que es realitzi aquest esforç en parella. Amb el tema d’estudi es convida a pensar 
i a viure des de la fe la realitat que, com a matrimoni i família, se’ns “imposa”. 

Cada any, el moviment ofereix temes d’estudi adaptats a la realitat del matrimoni i la família, 
per a treballar al llarg del mes. Per tant, el consiliari no ha de preocupar-se de preparar materials. 

Els esmentats materials tendeixen a evitar un nivell intel·lectual molt elevat, perquè estan 
pensats per a equips de característiques molt heterogènies, inclús per a realitats culturals molt 
diferents, ja que els equips s’estenen per molts països. Es tracta de no perdre’s en arguments, 
opinions, discussions de tipus teòric, per centrar la reflexió en el que hem llegit i assimilat, i com 
ens ha interpel·lat a la nostra vida. 

És bo recordar que la reunió no és el moment de llegir el llibre, si no de compartir el que ja hem 
llegit i treballat durant el mes. I, en aquest sentit, l’actitud del consiliari és també molt important. 
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A l’hora de respondre a les preguntes del tema d’estudi, podem situar-nos de dues maneres: 

 Com a “especialista” que, per la seva relació amb molts matrimonis o pels seus estudis 
filosòfics, antropològics, teològics… parla del tema a un nivell intel·lectual, objectiu, i 
intenta il·luminar el que s’ha dit, contesta a cada matrimoni i matisa els petits o grans 
errors que s’han compartit al voltant del tema.  

 Com un membre més de l’equip que contesta des de la seva experiència personal, que 
parla de la seva vocació sacerdotal, de la seva fidelitat, el seu “per sempre”, la seva 
recerca, els seus dubtes, incoherències, alegries i tristeses, llums i ombres...  

Evidentment, la segona manera de respondre és imprescindible. Només en moments puntuals 
hauria de contestar el consiliari com a “expert”, ja que aquesta resposta se situa en un àmbit 
teòric que, si es fa habitual, pot acabar fent de l’equip un àmbit de “discussió” i no un lloc per 
compartir la fe viscuda en el dia a dia de les nostres vides. 

IV.6.- El Magníficat 

Sempre acabem les reunions i els actes del moviment resant el Magníficat tots junts. És l’oració 
que resem en tots els equips del món, com a reconeixement de l’especial presència de Maria a 
la nostra vida. Encara que, des del primer moment els Equips van tenir el nom d’Equips de la 
Mare de Déu, va ser l’any 1954 quan es va decidir consagrar-los de forma oficial a la Verge. 

IV.7.- El consiliari en l’elecció de responsables d’equip 

En l’última reunió, la que anomenem reunió balanç, cada any es proposa l’elecció del matrimoni 
responsable o llar responsable. Aquest és un moment molt significatiu en la vida de l’equip. Per 
això, és convenient que els consiliaris aprofitem aquesta ocasió per subratllar la importància del 
servei com la manera de conjugar cristianament el verb estimar i el bé que ens fa que se’ns situï 
en la tessitura de sortir de nosaltres mateixos per a viure la dinàmica de lliurament d’una manera 
tan concreta. 

Potser serà la primera vegada que alguns matrimonis assumeixen una responsabilitat conjunta, 
i això també és un punt important a compartir. 

Hem d’ajudar a l’equip perquè aquest moment no es reconverteixi en una qüestió 
“reglamentària” o “superficial” que recordi al moment de l’elecció del “delegat de classe”, on 
s’imposava una mirada superficial i fins i tot burlesca de: “a veure a qui li toca”. 

La manera de realitzar aquests elecció és senzilla. Cada membre de l’equip lliura al consiliari un 
paper amb el nom de la parella que creu convenient. El consiliari rep totes les paperetes, les 
compte i proclama el nom del matrimoni responsable en veu alta, sense fer cap comentari sobre 
els vots rebuts. En el cas que hagués un empat, no es diu, si no que el consiliari discerneix qui és 
el més convenient que sigui el responsable: ja sigui perquè li pugui fer bé a ells assumir un servei, 
ja sigui perquè li pugui fer bé a l’equip. 

 

V.- Entre reunió i reunió 

La participació del consiliari a la vida dels Equips no es limita a la reunió mensual. Entre reunions 
hi ha moments en els que la seva presència és molt significativa, també per al seu valor pastoral: 
la reunió d’amistat, la reunió preparatòria i el seguiment atent dels matrimonis i les seves 
famílies. 

V.1.- La reunió d’amistat 

La reunió d’amistat és una part important en la pedagogia dels equips, per a nosaltres com a 
consiliaris és un temps d’estar amb els membres de l’equip i amb els seus fills, com Jesús estava 
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amb Maria, Marta i Llàtzer, en un àmbit d’amistat i gratuïtat per gaudir dels altres i fer-los veure 
que són importants per a nosaltres i no part del nostre treball. 

Tots som conscients que les nostres agendes estan molt plenes i que tenim pocs espais per a 
dedicar amb tranquil·litat a estar amb l’equip, però és important que no doni la sensació que 
aquesta reunió no és per als consiliaris, o que no és el suficientment important com per a 
dedicar-li el nostre temps. Per això és convenient que els consiliaris participem d’elles en la 
mesura de les nostres possibilitats i si no ho fem que ens disculpem com ho faríem amb una 
altra reunió. 

V.2.- La reunió preparatòria 

La reunió preparatòria sol celebrar-se entre el matrimoni que acollirà la reunió, els responsables 
de l’equip i el consiliari. Aquesta trobada és molt important per tal que la reunió d’equip tingui 
el seu ritme, compleixi els seus objectius i doni resposta a les necessitats concretes que té l’equip 
en seva actual situació.  

Serà el moment d’avaluar com va l’equip, de veure quines coses cal subratllar o potenciar, 
quines dificultats s’estan tenint... Però, especialment serà un temps de trobada personal amb la 
llar acollidora en el que poder profunditzar la seva experiència matrimonial i familiar, 
especialment amb els fills, si els tenen, de manera que no es quedin fora de l’experiència de 
l’equip i de les fortes relacions que en ell es van creant. 

Sens dubte, la reunió preparatòria és un temps privilegiat de trobada del consiliari amb els 
diferents matrimonis i les seves famílies i, a la vegada, un ajut per enfocar la preparació de la 
reunió, com a fruit de les vivències del mes. 

V.3.- Estar atent 

Cada vegada hi ha més mitjans que ens ajuden a estar en contacte constantment: WhatsApp, 
llistes de difusió, Facebook, correus... Potser sigui important que la presència del consiliari en 
aquests àmbits ajudi a que vagin més enllà de ser canal d’informació o lloc de compartir bromes. 
D’aquesta manera pot aconseguir que aquests grups ajudin a compartir la Paraula de Déu, ens 
animin a l’oració, ens proposin mitjans, ens recordin els compromisos, ens convidi a 
celebracions, etc. 
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VII.- Pertinència al moviment dels Equips de la Mare de Déu 

Els Equips de la Mare de Déu van començar a gestar-se a París el 1939, quant quatre matrimonis 
joves, noucasats i cristians convençuts, demanen al Pare Henri Caffarel que els acompanyi en 
una vivència de fe comunitària, de matrimonis i sacerdot. Aquí arrenca una història que prendrà 
força després de la guerra i de la publicació, ja el 1947, de l’anomenada Carta Fundacional; un 
document que establia les bases del que anava a ser una nova proposta per a l’Església: equips 
de matrimonis que desitjaven viure la seva fe com a laics casats, acompanyats per sacerdots 
consiliaris. Comença un període d’expansió, en el que els EMD surten de França i s’estenen per 
Europa i per altres continents. Al llarg de tota aquesta història s’han anat publicant documents, 
organitzant reunions i trobades internacionals, sempre amb el desig de preservar la unitat en la 
diversitat del que són els equips (adaptats a les diverses circumstàncies de llengües, cultures i 
societats), mantenint el carisma inicial de fomentar i desenvolupar l’espiritualitat conjugal. 
Actualment, des de 2002, els Equips de la Mare de Déu estan reconeguts pel Consell Pontifici 
per als Laics com a associació privada internacional de fidels i reconeixen els seus estatuts, entre 
els que destaquem aquesta frase que pot resumir la seva finalitat: 

“En tant que moviment de formació espiritual i d’ajuda, els Equips de la Mare de Déu ajuden als 
seus membres a progressar en l’amor a Déu i en l’amor al proïsme; recorren a l’ajuda mútua 
fraterna per a que els seus membre puguin assumir tant personalment com en parella les 
condicions concretes de la seva vida conjugal, familiar, professional i social, segons la voluntat 
de Déu; els Equips de la Mare de Déu estimulen als matrimonis a prendre consciència de la seva 
missió evangelitzadora a l’Església i en el món per mitjà del testimoni del seu amor conjugal i 
per altres mitjans d’acció que es desprenen de la seva elecció”. (Estatut, art. 3) 

Tota la documentació oficial que explica els fonaments dels equips està disponible a la pàgina 
web www.equiposens.org que podeu consultar i comentar per a qualsevol aclariment i a la Guia 
dels Equips. 

VII.1.- Estructura 

Els Equips de la Mare de Déu compten amb una estructura organitzativa en la que l’equip 
s’insereix i que, fonamentalment, vol ser una ajuda i un mitjà de connexió amb la resta d’equips. 
Normalment, l’equip queda emmarcat en un sector: conjunt d’equips propers geogràficament. 
Els sectors d’una àrea geogràfica més extensa formen una regió. Un conjunt de regions forma 
una súper-regió. I així, fins a l’estructura internacional. Totes aquestes estructures estan 
animades per matrimonis responsables, que compten amb un equip que els ajuda a acomplir la 
seva responsabilitat animadora. Uns responsables que, com el de l’equip, realitzen aquest servei 
durant un temps i després són substituïts per altres. 

Qualsevol responsabilitat té una durada determinada: mai és permanent. Ni tan sols el Pare 
Caffarel va continuar durant tota la seva vida al capdavant dels equips. A partir de l’any 1973, 
serien ja matrimonis acompanyats per consiliaris com en un equip, els que van assumir la 
responsabilitat del conjunt del moviment. 

VII.2.- Actes 

Els equips determinen l’any amb una sèrie d’actes propis: obertura de curs, eucaristies, recessos, 
jornades de convivència amb altres equips del sector o de la regió... Aquestes trobades, amb la 
consegüent possibilitat de compartir vivències amb altres matrimonis i consiliaris, és una de les 
grans riqueses del moviment. És veritat que no són tants que puguin interferir seriosament en 
el dia a dia de les comunitats d’origen de cadascun: per això és important animar als membres 
dels equips a anar, i en la mesura de les nostres possibilitats anar també nosaltres, per a no viure 
la vida d’equip tancats en la nostra pròpia bombolla. 
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VII.3.- Mitjans 

Comptem amb una sèrie de mitjans que ens ajuden a anar creixent com a comunitat i que ens 
aniran arribant: una publicació trimestral, la Carta, en la que es recull la vida nacional i 
internacional dels Equips de la Mare de Déu; el tema d’estudi per a cada curs; la base de dades; 
les xarxes socials i la web amb tota la documentació interessant per a poder complementar 
aquesta formació inicial. 

VII.4.- Sosteniment 

Encara que ningú cobra res i tot en els equips és voluntari, hi ha unes despeses que cobrir: 
publicacions, materials, cursos de formació per exercir els càrrecs de responsabilitat, pilotatges 
que comencen en llocs aïllats o que requereixen desplaçaments, ajuda a regions i països 
necessitats, un petit secretariat nacional, etc. Hem de tenir en compte que els equips, 
actualment, estan estesos en més de 80 països de tot el món, i en molts d’ells la situació 
econòmica és molt precària i necessiten del nostre ajut per a moltes qüestions. 

Per tant, tots contribuïm anualment a aquest finançament amb la cotització anual o dia de 
l’haver. Què s’amaga darrera d’aquest nom tan peculiar? És una proposta que roman fidel a la 
idea inicial, tal i com es va expressar a la Carta Fundacional dels equips l’any 1947, i que mai s’ha 
canviat, perquè és justa per a tots. Tots donem el mateix, si bé cadascú conforme a les seves 
possibilitats. 

Es tracta de donar cada any la quantitat corresponent a un dia dels nostres ingressos bruts 
anuals. Es calcula dividint els nostres ingressos anuals entre 365 dies, estimant de manera lleial 
i responsable quant hem de lliurar. El càlcul, l’ha de realitzar cada matrimoni de comú acord i en 
un clima d’oració. El dia que els responsables han fixat per fer la cotització, durant el primer 
trimestre del curs (entre octubre i desembre), els matrimonis de cada equip lliuren els sobres 
de forma anònima al responsable, qui ho recull tot i s’encarrega de fer l’ingrés al compte corrent 
habilitat per a això, indicant el nom de l’equip. El responsable donarà compta de la quantitat 
recollida per al total de l’equip. 

Els consiliaris, en moltes ocasions, donada la nostra missió, participem en molt moviments, 
associacions, comunitats... i ens seria impossible contribuir a cadascun d’ells. Però, per una altra 
part, és bo que també participem del sosteniment econòmic d’aquells en els que participem en 
la mesura de les nostres possibilitats. Per aquesta raó, la participació dels consiliaris en el “dia 
de l’haver” és només la proposta d’un gest convenient. 

 

VIII.- Fi del pilotatge 

El pilotatge d’un equip –això és, dels matrimonis i el seu consiliari- finalitza en la trobada 
d’equips nous. Així, finalitzat el teu propi pilotatge, t’animem a aquestes trobades: amb el teu 
equip, si heu estat pilotats conjuntament, o tu sol si t’incorpores per primera vegada a un equip 
ja format. Aquest serà l’inici d’un camí il·lusionant, una manera d’ajudar a matrimonis a viure el 
seu Sagrament, ajudar-los a “ser sants” i ajudar-te a tu en el teu camí com a sacerdot. 

En la teva tasca com a consiliari no estàs sol: el consiliari del matrimoni responsable de sector 
t’ajudarà en tot el que necessitis. Posa’t en contacte amb ell a través del matrimoni responsable. 
Ànim i endavant! 

 


