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LA INICIACIÓ 
 

Tireu la xarxa  i trobareu peix 

• La por al fracàs no ens ha de paralitzar 

• Si no fem el primer pas, no caminarem 

• Aprenem fent 

• Jesús ens anima, com als apòstols, a intentar-ho 

• No cal posar els ulls en el resultat 

 

Ser feliç i alegre i transmetre-ho 

 

 

1r Repte Prendre consciència que a ACO, iniciadors   

ho som tots i totes 

• Què vol dir ser Iniciador 

• Qui està iniciant a dia d’avui 

• Parlar amb el qui coneixem 

• Oferir 

 

 

2n Repte Significar-se com Cristians 

• Vaig a reunió d’ACO, vaig de Recés o estic de Parranda 

• Apòstols neguen, s’amaguen i es tanquen (Negacions de 

Pere, Mt 26, 69-75) 



• Les dones troben Jesús i ho esbomben 

• Davallada de Gent –- és Generalitzat a tot el Cristianisme 

de l’Europa Occidental –- Nosaltres som diferents? 

• Els militants de l’ACO ens estem fent grans 

• Anem en contra de la Societat: aquesta ofereix moltes 

coses: Però la majoria fora de nosaltres 

• Fàcil criminalitzar l’església: té poder sense haver-s’ho 

guanyat, abusos... Però formem part i ens costa defensar-

ho 

 

 

3r Repte Comunicar aquest missatge a la gent més 

senzilla 

• Tota persona té dret a conèixer Jesús 

• L’Evangeli s’encomana, no s’explica 

• No siguem il·lusos: Jesús en 3 anys no en va tenir prou 

• No hem de dependre de la lletra escrita 

• No tothom se sent cridat 

• Hi ha alguns escollits (12) 

• Formació Bíblica, si no ens costa explicar l’Evangeli 

• RdV: Si la fem a fons ens porta a fer accions, a fer-nos 

presents allà on som.  

• RdV: Aquesta ens recorda dia a dia el nostre compromís 

amb Jesús. 

• Vida Social canviant 

• Intercanvi personal limitat – proliferació de les Xarxes 

Socials 



• Seure sota un arbre, reunir-se al carrer 

 

 

4t Repte Més enllà de les portes de l’Església 

• Vida Social canviant 

• Intercanvi personal limitat – proliferació de les Xarxes 

Socials 

• Seure sota un arbre, reunir-se al carrer 

• Concepte de Treballador costa –-Classe Mitjana –- Ja 

estic bé 

• S'aïlla el treballador. El treball es viu en solitari. Relació 

directa amb el Jefe 

• Com arribo a un company, doncs? 

• La JOC: Una vivència d’Iniciació 

• “Iniciació al Carrer” on es van dedicar molts esforços, 

fins i tot un alliberat d’Extensions pagat per l’ACO 

• Decepció, Frustració 

• No hem de pensar que aquesta és la solució 

• Molts que hi donaven molta importància, ara ja no hi son  

 

 

5è Repte L’acollida 

• No donar res per fet 

• Insistir que volem acompanyar 

• Cada militant ha de ser acollidor: Com ho faig? 



• Ambient d’acollida, no només un munt de reunions, 

actes,... 

• Ens acompanyem els uns als altres 

 

 

6è Repte Moments en comú 

• Moments en que es pugui participar de la Vida de 

Moviment 

• Acceptar un procés de DOL –- Del que havíem estat al 

que som ara 

• Si el nombre és important per a nosaltres, cal acceptar la 

disminució 

• Si algú no vol participar de la vida de Moviment, què 

fem?  

 

 

 

7è Repte Militants i grups disposats a acompanyar 

• Tenim un grup i no tenim consiliari: a la JOC l’iniciador i 

el Consiliari el tenen clar. Què passa a l’ACO? 

• Com acompanyem? 

Propostes del XIè Consell 

• El padrí:  

• Grup veterà a grup en iniciació 

• Respon i/o Consiliari en un militant en el grup 

 



 

8è Repte Una mica d’organització 

• Saber qui fa què 

• Vull saber a qui anar a parar: Què passa si un grup 

d’iniciació té dubtes? 

• Posar en ordre com actuem davant persones en iniciació: 

Pla d’Iniciació 

• Comissió d’Iniciació, qui hi participa i què s’hi fa 

Propostes del XIè Consell 

• Anualment parlar al Comitè Diocesà del Pla d’Iniciació 

• Responsable de Zona tenir llista de nous militants: 12 

d’octubre donar la Benvinguda 

 

 

9è Repte Pla d’Iniciació 

• S’ha de conèixer 

• El Comitè i els respons, davant 

• Grups sencers que entren a l’ACO 

• Membres nous en grups existents 

• Explicar què és ACO 

 

 

10è Repte Recanvi de Responsabilitats 

Je je je... 

 



 

11è Repte Sentit de Moviment 

• ACO té sentit si ens sentim Moviment 

• Hem de transmetre aquest sentit 

• Perquè una família funcioni:  

• Individu ha d’estar bé 

• Parella ha d’estar bé 

• Família està bé 

• Perquè l’ACO funcioni: 

• Individu ha d’estar bé 

• El Grup ha d’estar bé 

• La Zona ha d’estar bé 

• L’ACO està bé 

 

 

Preguntem-nos 

• Realment vull ser una persona Evangelitzadora? I si és 

així, què faig i què puc millorar?  

• Visc la meva opció Cristiana amb alegria i ho transmeto 

així? 

• L’ACO és per a mi o és per als altres? O per tots? 

• És més important tenir més gent o estar a gust els que hi 

som? 

 

 



Alguns textos 

Paràbola del Sembrador 

Marc 4, 1-20 

Negacions de Pere 

Mateu 26, 69-75  

Himne a Déu Creador 

Siràcida 39,12-15 

 

Després d'haver reflexionat, 

estic com la lluna quan fa el ple, 

curull d'idees que us vull explicar. 

Escolteu-me, fills piadosos, 

i creixeu com un roser plantat vora l'aigua; 

com l'encens, exhaleu un bon perfum, 

traieu florida com el lliri; 

entoneu un càntic i salmegeu tots junts, 

lloeu el Senyor per tot el que ha fet. 

Proclameu la grandesa del seu nom, 

feu conèixer la seva lloança 

amb els vostres cants i al so de l'arpa. 

 

Ser feliç i alegre i transmetre-ho 


