RESUM TREBALL DE CURS ACO 2018-19. LA INICIACIÓ
Començàvem el curs amb aquestes paraules de l’Evangeli de Joan: “Aneu per tot
arreu i doneu fruit”. Es feia evident la línia prioritària del nou curs, la iniciació. Davant
d’aquest repte, en el que volíem saber com ens hi impliquem, ens hem sentit
interpel·lats:
A. I ens hem preguntat:
•

Fem nostre el programa de Jesucrist?

•

Coneixem prou a Jesucrist per fer-ne un anunci explícit?

•

Ens sentim ungits per portar la Bona Nova?

•

Som conscients que Déu ens dona el seu Esperit per dur a terme aquesta
tasca?

•

Com som llevat dins la massa?

•

Estem preparats per acompanyar aquelles persones que ens trobem pel camí?

B. I hem reflexionat:
•

Hem conegut un Déu que s’interessa pricipalment en els més petits i a ells els
el volem presentar.

•

Hem conegut un Jesús d’amor i no de por i, per tant, ser cristià és una gran
oportunitat que cal aprofitar.

•

Tot el que rebem ho hem de donar, és un tresor que no ens hem de quedar
només per a nosaltres, deixant que l’evangeli ens toqui i ens faci parlar des de
dins.

•

Hem de ser constants, humils i no defallir, tenint una actitud d’acollida cap a
l’altre.

•

Hi ha d’haver gratuïtat en el nostre oferiment d’ACO.

•

Cal un caliu, un coneixement de l’altre per oferir Jesús i l’ACO.

•

Tots ens fem part de la vida dels altres i ens enriquim de viure compartint la
nostra vida així. L’altre m’evangelitza a mi.

C. I ens hem adonat que:
•

L’Evangeli és un reflex de la situació actual, no és un simple record històric i
ens fa sentir al·ludits.

•

La Paraula de Déu no és innòcua, tant en positiu com negatiu és provocadora.

•

El nostre anunci, individual i militant, ha de ser positiu.

•

Jesús és el camí la veritat i la vida, cal abandonar-nos a Déu per experimentar
l’alegria de conèixer-lo. Aquesta alegria la contagiem si la vivim, transmetent-la
als altres.

•

Hem de sembrar sense tenir pressa per la collita, amb actitud d’espera i
paciència, tots tenim un temps, cada arbre dona fruit al seu temps.

•

Que no som salvadors sinó acollidors del moment present.

D. I hem pres consciència que:
•

Som enviats de Déu com els deixebles i ens dona el seu Esperit per ser Llum,
encara que com a col·laboradors seus, Ell sempre hi fa més que nosaltres.

•

Hem de parlar del Regne de Déu, mostrant-nos com el que som: cristians
obrers.

•

Som testimonis quan vivim amb amor i ganes de compartir.

•

A través del testimoni, de l’estar, del ser, del viure, és com ens plantegem la
iniciació allà on fem acció: catequesi familiar, grups d’amics, grups d’AMPA,
implicació parroquial, feina...

•

La millor iniciació és el testimoniatge, el nostre entorn sap que som persones
de Fe.

•

L’evangelització surt quan l’Evangeli ha trobat en nosaltres un espai
d’autenticitat.

•

Evangelitzar és posar els altres davant nostre. El que transforma els altres és la
Vida.

•

Els testimonis de fe i vida ens han omplert i marcat.

E. I hem sentit:
•

Que som acompanyats per Jesús i, amb les seves Paraules a través de
l’Evangeli, som testimonis de vida, encara que no en siguem conscients.

•

Que el Papa Francesc ens anima a portar Jesucrist a l’home, i conduir-lo al seu
encontre com a Camí, Veritat i Vida.

•

Que el Crist present en l’Església i en l’Eucaristia, és a les nostres vides i així el
trobem en la vida dels altres.

•

Que som Església i militants en tots els aspectes de la nostra vida.

•

Que cadascú és testimoni a la seva manera, amb actes que ens identifiquen
com a creients i obrers i que ens fan sentir a gust i en pau

•

Que els espais de pregària són molt importants en la nostra vida.

I AIXÍ ENS FEM TESTIMONIS D’INICIACIÓ QUAN:
1. Ens posem en mans de Déu.
2. Sentim que l’evangeli ens fa lliures.
3. Ens deixem omplir de l’Esperit Sant amb la pregària per contagiar als
altres com vivim la nostra Fe, amb decisió, constància i fortalesa.
4. Tenemos una fe sembrada, arraigada en JESÚS y abonada por ACO, Fe
de vivencia y del día a día.
5. Som coherents amb el que creiem, tenim confiança en els altres,
compartim la nostra vida amb la gent de la feina, el barri, a casa, etc.
6. Transmetem els valors de respecte, confiança, honestedat, senzillesa,
constància, compromís, coherència, estimació i amor compartit als
altres.
7. Som capaços de perdonar aquell que ningú perdonaria i que no ens
perdonaria.
8. Reconeixem la dignitat de la persona, l’escoltem i la respectem, som
flexibles i no collem ningú.
9. Transmetem el que vivim amb senzillesa i humilitat.
10. Els fets de la nostra vida són el veritable testimoni.
Amb tot això, ens hem proposat:
•

A nivell de zona i/o de moviment: treballar a fons el sentit de comunitat.
Comunicar Jesucrist des del sentit eclesial, amb la joia de ser de l’Església.

•

Estar més presents com a moviment a la societat i significar-nos com a
cristians.

•

Anunciar “amb nous llenguatges” i arribar a les persones més senzilles o
persones més allunyades dels nostres ambients.

•

A nivell de barri/zona: organitzar trobades (tipus taula rodona) amb grups
propers per compartir inquietuds i compromisos relacionats amb una
problemàtica comuna.

•

Fer dinàmiques més actives i més participatives. Fer una trobada lúdica per
poder convidar-hi gent que puguin estar-ne interessats.

•

Tenir cura dels militants i d’aquells que varen deixar el moviment per saber-ne
les causes.

•

Oferir l’ACO a persones que hagin estat anteriorment en moviments.

•

Seguir fent crida a cobrir la responsabilitat d’iniciació a cada zona i tenir cura
dels recanvi de responsabilitats. El que realment ens inicia més al moviment és
la presa de responsabilitats.

I PODEM DIR QUE:

“Cristo siembra en todo, no escoge el terreno; si yo, como hijo
de Dios, no recojo esa semilla y no me esfuerzo en despojar las
malas hierbas en mi vida, no puedo sembrar para llevar la
Buena Nueva. Tenemos que esforzarnos en conservar la buena
semilla del evangelio para ser iniciadores desde la militancia y
desde el alma.”

