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LÍNIA D’ACTUACIÓ B:  L’ESPIRITUALITAT D’ACO 

 

REPTES TREBALLATS: 

1. Promoure el trobament personal amb Jesucrist per garantir la missió 

evangelitzadora i profètica d’ACO. 

 

2. Promoure la dimensió evangelitzadora d’ACO mitjançant espais celebratius 

comuns. 

3.  Animar altres persones del món del treball a compartir amb nosaltres l’Evangeli 

de Jesucrist. 

4. Formar persones que acompanyin els i les militants en el procés de fer una lectura 

evangelitzadora i creient de la realitat com a ACO. 

A continuació es desglossen els reptes amb les respectives actuacions. 
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1. Promoure el trobament personal amb Jesucrist, per garantir la missió 

evangelitzadora i profètica d’ACO 

La Revisió de Vida ens va donant un estil propi de viure la fe cristiana, una espiritualitat 

d’ulls oberts i escolta atenta, una trobada personal amb Jesús que ens hi espera, una 

acció transformada... sabem aprofitar aquesta riquesa? 

 

1.1.  Trobar-nos amb Jesús a la vida 

L’Esperit de Jesucrist és viu enmig de la lluita, del patiment, de les alegries i les 

conquestes de la classe treballadora i de les classes populars, en comunió amb les 

persones més desafavorides (Document d'Identitat) . 

Fixar la mirada en aquestes penes i alegries. ¿Formen part de la quotidianitat de les 

nostres revisions? On aturem la nostra mirada? Hi descobrim Jesús que ens crida? 

Proposem les accions següents per portar-ho a terme: 

1.1.1.  Fulletó i testimonis sobre el Quadern de Vida. 

1.1.2.  Recull de fets de vida sintetitzats a l’estil del “Finestral de Càritas”. 

1.1.3.  Estudi d’Evangeli sobre la mirada de Jesús. 

 

1.2. Escoltar, conèixer i estimar Jesús 

L’afició, el gust (més enllà de l’estudi intel·lectual) de treballar assíduament les 

Escriptures per arribar a una experiència més profunda de coneixement de Jesucrist i de 

comunió amb Ell (Document d’identitat 3.3) 

Millorar l’actitud d’escolta en el dia a dia, en la Revisió de Vida. ¿Dediquem prou temps 

a escoltar l'altre o ens llancem a opinar? Fomentant: 

1.2.1.  Formació sobre l’escolta activa i atenta. 

1.2.2.  Donar espai al silenci, preparació a l’escolta, en tots els àmbits (personal, 

grup, moviment). 

Aprofundir en el coneixement de les Escriptures, des de les diferents mirades: des dels 

pobres, des de la diversitat, des del feminisme, etc. amb les actuacions següents: 

1.2.3.  Jornada formativa / Dossier. 

1.2.4.  “Guia de Recursos”, llibres, vídeos, imatges... 

1.2.5.  Lectura compartida d’un llibre. 

Donar temps a la trobada personal amb Jesús: 

1.2.6.  Facilitar fitxes i recursos per a l’Estudi d’Evangeli personal. 

1.2.7.  Impulsar/facilitar la participació en moments forts com la Setmana Santa 

i els Exercicis d’estiu. 

 

Déu ha volgut que busquem la seva paraula viva en el testimoni del germà, en la 

paraula humana. Per això necessita un cristià d’un altre cristià que li digui la paraula de 

Déu... Crist en el propi cor és més feble que en la paraula del germà (Bonhoeffer). 
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Ajudar-nos els uns als altres a posar paraules al que hem vist i viscut, a descobrir i dir-

nos la paraula de Déu... sense escapolir-nos i deixar-ho en mans del consiliari o 

consiliària. 

 

1.3.  Actuar arrelats en l’acció de Crist 

Si dones el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels indigents, llavors la teva llum 

s’alçarà en la foscor, el teu capvespre serà clar com el migdia... (Is 58, 5-12). 

La nostra espiritualitat es desenvolupa també en l’acció que, més enllà de l’activisme, 

és participació en l’acció de Crist dia a dia. 

 

Que en la RdV la nostra acció resulti transformada, de tal manera que per si mateixa 

sigui evangelitzadora: Predica l’Evangeli en tot moment i, quan sigui necessari, usa 

paraules (Francesc d’Assís). A través de:  

1.3.1.  Gaudir i compartir les “Bones pràctiques” en què participem o veiem al 

nostre entorn, de forma que enriqueixi la nostra acció i la nostra conversa (en 

viu o a les xarxes). Perquè del que sobreïx del cor, en parla la boca (Lc 6, 45). 

Que les celebracions en què participem estiguin plenes d’aquesta vida transformada. 

Per això es proposa: 

1.3.2.  Taller sobre preparació i participació de celebracions i pregàries. 

1.3.3.  Actualitzar el recull de pregàries, cançons... 
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2. Promoure la dimensió evangelitzadora d’ACO mitjançant espais 

celebratius comuns 

    L'ACO ajuda els seus membres a celebrar la fe en Jesucrist des de la nostra vida 

obrera i la nostra acció i el nostre compromís, sempre amb una dimensió de comunitat 

eclesial (Document d'Identitat, 2.6.1) 

       

2.1.  El grup de militants d’ACO ha de ser l’espai celebratiu essencial 

    Expressem la nostra fe amb senzillesa, respectant la nostra concepció del món, que 

per a nosaltres és vital: l’Esperit de Jesús és viu enmig de la vida, de la lluita, del 

patiment, de les alegries i les conquestes de la classe treballadora i de les classes 

populars, en comunió amb les persones més desafavorides (Document d’Identitat, 

2.6.3).  

Les accions proposades són: 

2.1.1.  La vida s’ha de celebrar al grup de militants en tota la seva amplitud. 

2.1.2.  Dedicar moments a l’oració en cada grup i fer oracions programades amb altres 

grups cristians del nostre voltant. 

2.1.3.  L’equip és l’espai bàsic per a la celebració de la fe, és on poder celebrar 

l’eucaristia o altres celebracions comunitàries, amb tot el significat. 

2.1.4.  El/la consiliari/ària ha de tenir cura de les celebracions, on tots som celebrants. 

 

2.2.  Una dimensió celebrativa que s’ha de cuidar especialment a la Zona 

 A l’ACO vivim els sagraments com a signe de l’acció de Jesucrist en tot temps i 

condició, en un llenguatge clar i senzill (Document d’Identitat, 2.6.4). 

A través de: 

2.2.1. Eucaristia a les assemblees i trobades de formació. 

2.2.2.  Jornades de formació i recessos a les zones per compartir espais més lúdics amb 

testimonis i vivències de compromisos des de la perspectiva de diferents generacions. 

2.2.3. Implicar-nos més en la comunitat parroquial, participant en les seves 

celebracions i compartint la nostra vida. 
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2.3.  L’ACO és un moviment evangelitzador en totes les dimensions 

    Amb les persones del moviment ho compartim tot. També els moments en què se 

celebra la vida i l’acció, ja que és on experimentem la presència de Jesucrist a les 

nostres vides (Document d’Identitat, 2.6.2). 

      Per això es proposa: 

2.3.1.  Reformular les celebracions i el llenguatge litúrgic desfasat amb paraules, gestos 

i símbols més plens de sentit i connectats amb les noves generacions. 

2.3.2.  Posar en contacte la formació, la celebració i l’acció. 

2.3.3. Tenir un cap de setmana a l’any amb un tema de fons perquè els militants 

convisquin, reflexionin junts i comparteixin les seves idees (obert als nens). 

2.3.4.  Utilitzar i potenciar les videoconferències per a certes celebracions. 

2.3.5.  Potenciar el diàleg interreligiós.  
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3.  Animar altres persones del món del treball a compartir amb nosaltres 

l’Evangeli de Jesucrist 

Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la humanitat (Mc 16, 

15). 

      3.1.  Estar presents com a ACO en organitzacions socials que ens  acostin més als 

immigrants, als pobres, als aturats... tot donant testimoni d’Església 

L’impuls evangelitzador ens fa sortir de nosaltres mateixos cap a l’exterior i ens obliga 

a mobilitzar-nos per arribar a tot arreu (Document d’Identitat, 2.4.1). Es proposen les 

accions següents: 

3.1.1. Impulsar que els grups d’ACO participin i es donin a conèixer en activitats 

promogudes per entitats sindicals, de poble o de barri. 

3.1.2. Reflexionar des de les zones sobre per què no arribem a la gent senzilla i 

pobra.  

3.1.3.  Compartir experiències d’evangelització del món del treball. 

 

      3.2.  Estar oberts a les inquietuds de persones que no són del moviment per oferir 

i transmetre el tresor que portem dins nostre 

I com accions es proposen: 

3.2.1.  Convidar des dels grups d’ACO altres persones del barri o de la feina per 

fer conjuntament xerrades, estudis d’evangeli, revisions de vida, trobades, 

accions vindicatives. 

3.2.2. Ser agosarats i oferir la possibilitat de formar grups amb gent que 

s’interessa per ACO. 

 

      3.3.  Conèixer millor què és i què fa la Pastoral Obrera i participar en les propostes 

conjuntes 

ACO és un moviment diocesà (...) inserit en l’Església local. El seu lloc i tasca és la de la 

Pastoral Obrera (Document d’Identitat, 1.1). Es proposen les accions següents: 

3.3.1.  Donar a conèixer el paper d’ACO dins la Pastoral Obrera i fer més difusió 

de les jornades de formació o altres propostes conjuntes que s’hi preparen. 

3.3.2. Participar amb alguna acció col·lectiva en els tres moments forts del curs: 

Dia del treball decent a l’octubre, Dia de la dona treballadora el 8 de març i 

jornada del Primer de Maig. 

 



7 
 

4.  Formar persones que acompanyin els i les militants en el procés de fer 

una lectura evangelitzadora i creient de la realitat com a ACO 

A cada grup de Revisió de Vida, al comitè de zona i al comitè diocesà sempre hi ha la 

presència d’un o més consiliaris que formen part del clergat, de congregacions 

religioses o del laïcat. La seva tasca està al servei del coneixement de l’Evangeli i de 

l’acompanyament de l’experiència, l’expressió, la celebració i el testimoniatge de la fe a 

partir del que viuen i fan els militants. També ajuda que aquesta experiència cristiana 

sigui eclesial i comunicable a companys i companyes del món obrer (Document 

d’Identitat, 1.6: Moviment acompanyat per consiliaris) 

 

4.1. La missió del consiliari o persona que acompanya en el procés de fe dels 

militants hauria de ser: 

 Acompanyar un projecte personal i comunitari de vida en el Crist. 

 Acompanyar en la dimensió creient la Revisió de Vida Obrera, en la vida d’acció 

militant i en la responsabilitat. 

 

Propostes d’acció:  

4.1.1.  Animar i acompanyar els militants en la possibilitat de formar-se com a 

consiliaris per acompanyar grups en la fe.  

4.1.2.  Fomentar dins els grups la crida de persones concretes a realitzar 

aquesta formació i aquest servei.   

4.1.3.  Aprofitar i reutilitzar publicacions de cursos anteriors com el Curs de 

formació per a consiliaris laics. 

4.1.4.  Aprofitar els cursos que s’organitzin a un nivell més ampli per altres 

moviments o grups de Pastoral Obrera.  

4.1.5.  Que l’ACO promocioni els cursos existents de formació per a consiliaris. 

4.1.6.  Vetllar per la pregària dins les Revisions de Vida i en la vida dels equips 

de militants.  

4.1.7.  Dins del moviment tots som celebrants i animadors en la fe. El consiliari 

o la consiliària té la tasca específica d’acompanyar en aquesta dimensió de fe 

en l’equip, en la zona i en el moviment. 

4.1.8.  Hauria de ser un servei que es pot fer durant un temps de la vida militant 

i no caldria que es perpetués.  

 


