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“TESTIMONI	“	GRUP	PORT	
	
Carta	de	St.	Pau	als	Romans	Rm	15,14-19		El	ministeri	de	Pau	

Germans meus, estic ben convençut que esteu plens de bondat, que posseïu un 
coneixement perfecte i que sou capaços d’instruir-vos els uns als altres.  
Tanmateix, us he escrit en algun punt amb un cert atreviment com per refrescar-vos la 
memòria. He rebut de Déu el do de ser servidor de Jesucrist entre els pagans, exercint-hi la 
funció sagrada d’anunciar l’evangeli de Déu, perquè així ells es converteixin en una ofrena 
que li sigui agradable, santificada per l’Esperit Sant. Per això, puc gloriar-me en Jesucrist del 
meu servei a Déu; i només gosaré parlar d’allò que Crist ha realitzat a través meu perquè els 
pagans fossin obedients a la fe. Ell s’ha valgut de la meva paraula i de la meva acció, 
acompanyades del poder d’obrar senyals i prodigis i de la força de l’Esperit de Déu. 
D’aquesta manera he anunciat plenament l’evangeli de Crist des de Jerusalem i pertot arreu 
fins a Il·líria. 

 
	
Des	del	nostre	equip	vam	estar	preparant	l’EdE	i	us	volem	compartir	les	reflexions	que	vam	fer,	els	fet	
de	vida	que	ens	van	sorgir	i	les	crides	que	sentim	que	ens	fa	Sant	Pau	a	través	d’aquesta	carta.		
	
Nosaltres	ens	vam	fixar	en	tres	frases	d’aquest	text	que	ens	van	fer	reflexionar	en	diferents	fets	de	la	
nostra	militància	obrera	i	cristiana:		
	

1) “Sou	capaços	d’instruir-vos	els	uns	als	altres”.	
A	vegades	menyspreem	 les	nostres	pròpies	capacitats	 i	deleguem	el	 coneixement	en	altres	que	són	
més	“entesos”.	Com	a	militants	de	l’ACO	en	les	respostes	de	l’enquesta	del	Consell	vam	arribar	a	dir	
“els	consiliaris	són	el	pal	de	paller	del	moviment”.	El	Jordi	Fontbona,	a	la	xerrada	que	ens	va	fer	a	la	
Pasqua,	 ja	 va	 explicitar	 el	 seu	 desacord	 amb	 aquesta	 frase.	 Els	militants	 som	 els	 protagonistes	 del	
moviment	i	tenim	un	potencial	important	que	cal	que	posem	al	servei.	
A	vegades	amb	un	gest	petit,	com	per	exemple	un	missatge	de	whatsapp,	ens	hem	anat	formant	els	
uns	als	altres.		
Durant	els	períodes	d’Advent	i	Quaresma,	des	de	la	Pastoral	Vocacional	Juvenil	de	les	Germanetes	de	
l’Assumpció,	vam	proposar	enviar	cada	dia	un	petit	comentari	sobre	el	text	de	l’Evangeli	del	dia	amb	
una	 foto	 que	 ho	 il·lustrés	 i	 amb	 el	 link	 de	 l’evangeli.	 Aquests	 comentaris	 van	 ser	 fets	 per	 dues	
religioses	 i	 també	per	 dues	 laiques,	 precisament	 de	 l’ACO.	 Rebre	 cada	 dia	 aquest	whatsapp	 ens	 ha	
ajudat	a	connectar	amb	el	temps	litúrgic	que	estàvem	vivint,	a	aprofundir	en	els	textos	de	l’Evangeli,	a	

ESTUDI	D’EVANGELI	



reflexionar	i	qüestionar-nos,	a	fer	pregària	i	apropar-nos	més	al	Déu	Pare-Mare,	a	estar	atents/es	a	la	
vida	i	a	pregar	des	de	la	vida.	I	també	ha	estat	la	manera	de	fer	comunitat	cristiana,	de	sentir-nos	més	
units	entre	els	grups	que	ho	rebíem.		
	
Aquesta	frase	de	Sant	Pau	també	ens	ha	fet	pensar	en	que	dins	de	la	mateixa	ACO	ja	funcionem	així,	i	
és	habitual	que	ens	instruïm	els	uns	als	altres.	Recollim	un	parell	d’exemples:	

• A	 la	 trobada	de	Pasqua,	 els	 tallers	 sovint	 els	 preparen	els	mateixos	militants	 i	 ens	 ajuden	 a	
formar-nos	a	la	resta.	

• Des	de	la	Comissió	de	comunicació,	un	grup	de	militants	que	sap	de	xarxes	socials,	ens	ofereix	
formació	a	la	resta	de	militants.	

Com	 diu	 Sant	 Pau,	 “som	 capaços	 d’instruir-nos	 els	 uns	 als	 altres”,	 cadascú/na	 aportant	 una	 part	
d’ell/a,	a	través	de	petits	gestos	senzills	però,	amb	rellevància.		

	
	
La	segona	frase	de	la	Carta	de	Pau	en	la	que	ens	hem	fixat	és:		

2) “He	rebut	de	Déu	el	do	de	ser	servidor	de	Jesucrist”.	
Aquesta	frase	ens	feia	pensar	en	el	fet	de	com	vivim	el	servei,	la	responsabilitat...	i	si	realment	ho	
sentim	com	un	do	rebut	de	Déu	i	per	tant,	si	ho	vivim	o	no,	amb	alegria.		
Des	del	comitè	de	la	nostra	zona	ja	fa	un	temps	que	estem	experimentant	aquesta	sensació.	Com	a	
responsables	d’equip	estem	al	servei	dels	nostres	equips,	de	la	zona	i	del	moviment	i	ho	intentem	
viure	 amb	 alegria	 i	 bon	 humor,	 cosa	 que	 es	 traspassa	 i	 es	 contagia	 d’uns	 als	 altres.	 A	 través	 de	
diferents	maneres,	una	d’elles	el	whatsapp	del	comitè	de	zona,	ens	ajuda	a	sentir-nos	comunitat,	a	
conèixer-nos,	estar	pendent	els	uns	dels	altres,	a	cuidar-nos...	en	definitiva	a	estimar-nos	més	 i	a	
estimar	més	el	moviment.	La	participació	en	els	comitès	és	força	elevada	i	el	Consell	també	es	va	
viure	 com	 un	 espai	 important	 de	 participació,	 amb	molt	 bona	 presència	 de	 la	 nostra	 zona,	 fent	
esforços	sovint	per	ser-hi	presents,	conscients	que	el	moment	s’ho	valia.		
Des	del	comitè	ens	sentim	cridats	a	viure	aquest	servei	com	un	do,	amb	alegria,	i	a	transmetre-ho	a	
la	 resta	 de	militants	 de	 la	 zona	 conscients	 que	 si	 la	 gent	 coneix	 el	moviment,	 si	 participa	 de	 les	
trobades,	 si	es	van	creant	vincles...	 se	 l’acabarà	estimant;	 i	quan	 t’estimes	alguna	cosa	o	algú,	és	
més	fàcil	posar-te	al	servei.		
	
	
La	tercera	frase	en	la	que	ens	vam	fixar:		

3) “Ell	s’ha	valgut	de	la	meva	paraula	i	de	la	meva	acció	per	anunciar	l’evangeli	de	Crist”.		
Aquí	veiem	un	gran	repte	que	tenim:	la	crida	a	evangelitzar,	explicitar	la	nostra	fe,	a	iniciar	allà	on	
estem:	barri,	feina,	entitats,	organitzacions	a	on	participem...	De	fet	ha	sigut	un	dels	punts	que	s’ha	
reflexionat	molt	en	l’últim	Consell.		
	
Respecte	als	whatsapps	sobre	les	reflexions	d’Advent	i	Quaresma,	en	el	nostre	equip	veiem	que	ens	
ha	estat	relativament	fàcil	reenviar-los	a	la	gent	que	sabem	que	és	cristiana	però,	que	sovint	ja	hem	
descartat	de	primeres	el	poder-los	reenviar	a	gent	que	sabem	que	no	és	creient.		



I	a	vegades	hem	viscut	experiències	en	les	que	amics/gues	no	creients	han	participat	d’algun	acte	
de	fe	i	després	ens	han	fet	comentaris	positius	i	fins	i	tot	els	han	agraït,	dient	que	es	van	sentir	a	
gust.		
	
A	nivell	de	zona	i	de	moviment,	la	iniciació	també	és	un	repte.	Pensem	en	gent	que	li	podem	oferir	
entrar	 al	 grup?	 o	 simplement,	 convidem	 a	 gent	 a	 participar	 de	 les	 trobades	 de	 zona?	 A	 la	
Castanyada,	a	la	trobada	de	Nadal,	a	la	celebració	de	final	de	curs	amb	fideuà?...	
Quines	són	les	nostres	paraules	i	accions	que	ens	ajuden	a	anunciar	l’Evangeli?	
	
Pregària:		
Senyor,	a	 l’igual	que	Sant	Pau	escrivia	cartes	a	 la	comunitat	per	animar-los	 i	 instruir-los,	nosaltres	
avui	en	dia	tenim	altres	mitjans	que	també	ens	poden	ajudar	a	encoratjar-nos	els	uns	als	altres,	a	
formar-nos	i	a	posar-nos	al	servei	dels	altres.		

Gràcies	per	tots	els	gestos	petits	i	accions	senzilles	que	ens	van	apoderant.		
Senyor,	 fes	 que	 vivim	 com	 un	 do,	 amb	 alegria,	 el	 posar-nos	 al	 servei	 dels	 nostres	 germans	 i	
germanes.			

Gràcies	pels	espais	que	ens	ofereixes	de	compartir	amb	els	altres,	pels	companys/es	de	camí	
que	 són	 un	 testimoni	 de	 servei	 a	 la	 comunitat	 i	 que	 ho	 viuen	 com	 un	 do,	 ja	 que	 ens	 ho	
acaben	transmetent.		

Senyor,	que	 la	frase	que	sovint	repetim	que	“tots/es	som	iniciadors/es”	ens	vagi	penetrant,	 i	que	
siguem	capaços	de	treure’ns	les	nostres	pròpies	pors	que	no	ens	permeten	anunciar-te.	


