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Va bé tornar sobre allò que s’està fent, per veure si respon als 
objectius que ens havíem fixat, i valorar les limitacions i les 
oportunitats que ens ofereix aquest servei que hem iniciat de 
l’ACOMPANYAMENT. També per desenvolupar-ho amb altres eines. 
 
A continuació trobareu alguns criteris i pautes; ens hem ajudat del 
quadern 61 de l’Eides, escrit pel Josep Maria Rambla. 
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L'acompanyament espiritual, sigui quina sigui la manera d'entendre'l, 
té relació amb el més íntim, personal i inviolable de les persones. Qui 
exerceix la tasca d'acompanyant només ho pot fer des de l'absoluta 
modèstia de sentir que se li permet l'entrada; des de la humilitat de qui 
sap que se'l convida a participar, i només com a acompanyant, en el 
camí de l'Esperit que recorre la persona acompanyada. 

 
Com que es tracta de participa en l’obra de l’Esperit, tot acompanyant 
ha d’avançar amb profund respecte, com de puntetes, sabent que es 
mou en terra sagrada. Serà sobretot testimoni que reconeix l’acció de 
Déu i ajuda a distingir-la de la que només ho és en aparença. A més, la 
seva actitud serà sovint d’admiració i adoració davant d’Aquell que 
sempre i en tot bé la iniciativa i ens desborda absolutament. 
 
A la paraula acompanyament se li donen continguts força diferents. 
Tots es poden englobar dins el concepte d’acompanyament pastoral. 
Malgrat tot, primer es realitza quan algú inicia el camí d’una vida 
cristiana conscient i profunda; després, quan passa a una experiència 
espiritual personal, una experiència de Déu més profunda o quan 
s’entrega a la recerca de l’orientació del seu futur que es concretarà 
en una opció de vida; finalment, una situació diferent és la de la 
persona que, una vegada feta l’opció de vida, tracta de mantenir un 
ritme exigent de seguiment de Crist. D’aquí que, dins el 
convencionalisme que suposa reduir a un esquema una realitat viva, 
podríem distingir un acompanyament formatiu, un d’iniciació 
espiritual i un altre de seguiment (o de vida cristiana adulta). És 
important tenir notícia d’aquesta diversitat d’acompanyaments, amb 
la plena consciència que les persones que el necessiten no es troben 
en un determinat estat de vida cristiana químicament pur. 
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En canvi, és del tot cert que en la pràctica no és possible realitzar un 
acompanyament espiritual si no s’han fet ja les passes d’una vida 
cristiana relativament adulta i personal, que requereix la seva pròpia 
forma d’acompanyament pastoral. Aquesta vida cristiana es 
caracteritza, crec jo, pels quatre trets exposats a continuació: 

1. La pràctica d’un estil de vida personal 
evangèlic 

2. La dimensió social, que ha de desenvolupar-
se al mateix ritme que la vida cristiana 
personal 

3. L’experiència de pregària personal i 
formació bíblica i teològica 

4. La referència comunitària  
 
Un acompanyant no està ordinàriament capacitat per a exercir el seu 
servei sense una formació prèvia, tot i que aquesta no li garanteix pas 
que resti immune als perills de la pràctica. Se li imposa, doncs, una 
preparació convenient i una revisió habitual i posada al dia. Aquí 
indico només alguns aspectes que mereixen especial atenció: 
 

1. Experiència espiritual, experiència de vida 
 
La saviesa de l’acompanyament no és un dipòsit estancat, sinó 
una vida transformada en lucidesa. Només si viu una verdadera 
experiència de Déu podrà sintonitzar amb el moviment de 
l’Esperit en l’acompanyat. Els coneixements teològics i, en 
particular, de teologia espiritual són imprescindibles, però tot 
això és insuficient si la persona que n’acompanya espiritualment 
una altra no manté viva aquella sensibilitat espiritual que és 
símptoma de maduresa cristiana. 
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2. L’oració de l’acompanyant  
 
L’acompanyament es basa en gran part en l’oració. Comunió 
amb Déu i comunió amb l’acompanyament són els dos pols 
d’aquesta pregària d’intercessió: posar-se davant Déu i davant la 
persona acompanyada, demanar per ella i per un mateix i, en 
abandonament total d’un mateix, és a dir, de les maneres de 
veure pròpies i dels interessos personals, deixar que Déu vagi 
transformant el propi cor. 
Gran part de les qualitats essencials del diàleg espiritual tenen 
l’arrel en aquesta oració habitual per la persona que 
s’acompanya. 
 

3. També la psicologia  
 
L’experiència de l’Esperit no és pas res que flota en les persones, 
sinó que succeeix en elles tal com són, és a dir, amb la seva 
dimensió psicològica, diferenciable de la dimensió espiritual, 
però que hi està íntimament unida. 
La primera preparació psicològica d’un acompanyant és haver 
passat ell mateix per l’itinerari d’una experiència espiritualment 
humanament madura i haver conscient aquesta mateixa 
experiència. 
 

4. Acompanyant acompanyat  
 
És aconsellada la necessitat de conferir o contrastar amb una 
persona més experimentada la forma de realitzar el servei 
d’ajuda. 
La supervisió de l’acompanyant s’hauria d’estendre més entre 
nosaltres, ja que la manera com la persona que acompanya viu 
el seu servei repercuteix òbviament en bé o en mal de 
l’acompanyat. 
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5. Fer-se prescindible  

 
L’acompanyament és d’alguna forma una ajuda permanent en la 
vida cristiana. Però l’acompanyant ha de conduir la persona 
acompanyada cap a una autonomia tal que li permeti valdre’s 
només de l’amor penetrat de discerniment. 
El lema de tot acompanyant hauria de ser no anticipar-se a 
l’Esperit, sinó seguir-lo. 

 
Algunes orientacions concretes: 

1. La vida no és homogènia 
2. L’oració 
3. El fervor i la discreció 
4. Instruir 
5. Alguns enganys corrents 

a. Guiar-se per l’escorça dels fets 
b. Quantificar la pregària 
c. Tot és oració 
d. Sobrevalorar el que és sensible en l’experiència espiritual 
e. La seducció dels mites 
f. L’alienació de l’abstracte i universal 
g. No prestar atenció al propi context social 

 
Una tasca d’especial importància en l’acompanyament és guiar la 
persona acompanyada perquè trobi en el seu camí personal i en la 
fidelitat mantinguda la font d’un goig profund. És una tasca i un repte 
en una societat molt marcada per l’ànsia de felicitat i també en bona 
part per l’hedonisme..   
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Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra,  

i la vostra joia sigui completa. 
Jn 15, 11 

 
 
 

1. Quina és la teva experiència en l’acompanyament? T’ajuda a 
créixer com a cristià? 
 

2. L’acompanyament té un lloc a la teva pregària personal? 
 

3. Fas alguna lectura que t’ajudi a aprofundir en aquest servei? 
 

4. A tu, t’acompanya algú? 
 

5. Aquest servei de l’acompanyament, és una experiència 
comunitària? Pots compartir-ho amb algú més de la teva 
parròquia / comunitat? el prevere, algun religiós o religiosa, 
algun adult, educador... 
 

6. Què necessites per avançar en l’acompanyament? 
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... si vols llegir més, et facilitem algun enllaços: 
 

SANTAMARÍA, CONSUELO, El acompañamiento pastoral: Labor 
hospitalaria, 320 (2018) 
 
RUBIO, JOSÉ MARÍA, La espiritualidad del acompañamiento: 
Quaderns de Pastoral, 180 (2001) 
 
ROVIRA BELLOSO, JOSEP MARIA, L’experiència d’acompanyar 
persones: Quaderns de Pastoral, 180 (2001) 
 
MIRÓ, JOSEP MARIA, Connectant idees i persones: Ciutat nova, 
174 (2018) 
 
ROJANO MARTÍNEZ, JESÚS, Acoger, discernir, integrar y 
acompañar: criterios pastorales del papa Francisco: Misión 
Joven 492 – 493 (2018) 
 
GARCÍA RODRÍGUEZ, JAVIER, Acompañando a jóvenes. Una 
prioridad pastoral: Quaderns de Pastoral, 242 (2018) 
 
BAQUER, JOSEP, Acompanyar, servei d’església 1 i 2: Eides, 64 i 
66 (2011) 

 
  

7 



 

 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

 

 

8 


