
REVISIÓ DE VIDA 
SOBRE PROPOSTA D'UNA RESPONSABILITAT 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta Revisió de Vida sorgeix com un mitjà per ajudar als i les militants a fer una reflexió 
quan són cridats a fer un servei al moviment. Una decisió que ha de ser presa, no com quelcom 
individual, sinó escoltant el que ens diu el grup i Déu mateix.  
Aquesta RdV està pensada per qualsevol responsabilitat, tant a nivell de grup, zona o general 
del moviment. 
 
 

VEURE 
• M’han ofert la responsabilitat de... Qui t’ha fet la proposta? Quina és la proposta 

concreta? 

• Davant la proposta, com has reaccionat tu personalment? 

• Conseqüències: Què et suposaria en la teva vida: parella, treball, zona d’ACO, 
família, barri, poble... 

• Causes: Per què crec que se’m demana això? 

 
JUTJAR 

 
Fets paral·lels: Compartiu experiències de responsabilitat de la resta del grup: 

• Quines reaccions vas tenir a la demanda que et van fer? 
• Que t’ha o t’està aportant la responsabilitat? 

• Com valores aquesta proposta en l’actual moment del teu procés personal? 

• Valora aquesta demanda des dels objectius del moviment: Com una demanda que 
se't fa per estar al servei dels i les companyes del Moviment, de la Classe Obrera i 
de l’Església. 

• Al grup i personalment penseu, quins dons t’ha donat Déu que pots aportar als 
altres?  
Què hi puc aportar a la responsabilitat? Què em pot aportar? 

 
Textos: Oferim alguns textos, però podeu buscar d'altres més adients a la RdV.

Jr 1,4-10 
Ac 6,1-7 
Jo 21,15-19 

Mt 13,44-46 
Mt 25,14-30 
Mc 3,13-19 

Mc 6,6b-12 
Mc 9,33-37 
Mc 10,17-31

 
Pregària: Expresseu a Jesús descobertes, crides, pors... que us ha suggerit la revisió de vida. 
 

ACTUAR 
• Passes que vull donar per prendre la decisió (parlar amb altres, pregar a Déu, 

plaços per prendre la decisió...) 

• Al grup, què ens suposarà això? Com acompanyarem aquesta decisió? 

• Personalment, a partir del que ha sortit a la RdV, que hauré de tenir present: mitjans, 
reptes, dificultats


