
Jornada de Formació Consiliaris, 27-28 de febrer de 2016 
 
Conviccions dels testimonis 
 
Testimoni 1 
 
1. Fer de consiliari és un do de Déu 

És un regal que Déu ens fa perquè acompanyar un grup de RdV és una gran oportunitat de 
creixement personal. És el vi de les bodes de Canà. 

Quan convertim aquest regal en una tasca més, el vi s’aigualeix i s’acaba la festa, tot es fa 
feixuc i no “donem la talla”. 

No podem “engrescar” als militants dels nostres grups si nosaltres no ho vivim intensament. 
 
2. És Déu qui ens ha cridat a fer de consiliaris i qui ens envia al grup 

Ell és el protagonista, no nosaltres, només som mitjancers, enviats, testimonis. 
No podem fer l’acompanyament dels militants si no vivim intensament la nostra fe. Fer bé 

aquesta tasca suposa estar en comunió amb Ell. 
Si volem fer créixer l’espiritualitat dels militants hem de tenir cura primer de la nostra. 

 
3. Requereix viure en comunió  

Estar atens a les persones, a la seva vida, compartir amb elles els esdeveniments de cada dia. 
Sentir-se comunitat de fe, sentir-se Església. Participar activament en la comunitat 

parroquial i en el moviment. 
Ajudar a viure la comunió entre església, moviment i món obrer. 
Viure en comunió amb la resta de consiliaris de la diòcesi i del moviment, saber enriquir-nos 

mútuament aprofitant tot allò de divers i complementari que cadascú aporta.   
 
Testimoni 2 
 
1. Acompanyar, des de la presència i amb presència (de presència en les seves vides), i fent-nos 
presents en el moviment.  
 
2. Acompanyar fent camí plegats, treballant junts pel i per al Regne de Déu. Seguir Jesús no és 
seguir dogmes, creences... és l’experiència viva de sentir-se fill de Déu. Camí de vida, de la creu, de 
la resurrecció. En aquest camí Jesús sempre hi és, ens acompanya, ens estima. 
 
3. Acompanyar per estima i perquè estimem. 
 
Testimoni 3 
 
1. La RdV com a eina i estil fonamental de compartir la vida en tant que treballadors/res, seguidors 
de Jesucrist, de ser Església. 
 
2. La importància d’alimentar l’espiritualitat fonamentada en Jesús (conèixer-lo, estimar-lo, seguir-
lo). 


