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FORMAR PART DELS EMD VAL LA PENA. GRÀCIES!! 
 

1. Els Equips de la Mare de Déu és un moviment internacional de matrimonis catòlics nascut l’any 1947 a París. 
Està implantat als cinc continents, i en formam part uns 49.000 matrimonis i 7.000 consiliaris. 
 

2. Un EQUIP el formen cinc o sis matrimonis acompanyats per un consiliari. 
 

3. Cada equip és una comunitat cristiana on ens ajudem a seguir a Crist en parella i en equip. 
 

4. Entrar en un Equip és iniciar un camí de vida que no coincideix fàcilment amb el camí que s’ensenya i aprèn 
en la societat. 
 

5. En el sí de l’Equip, els matrimonis s’ajuden a construir una família cristiana i a formar part de l’Església. 
 

6. Els EMD ens posem sota la protecció de la Verge Maria: no hi ha millor guia per anar a Déu que ella. 
 

7. El nostre interès és viure les promeses d’amor i fidelitat celebrades el dia de la boda. 
 

8. Comptam amb el diàleg amorós i constructiu, amb la trobada amb Déu, amb l’oració conjugal i familiar, i en 
la celebració dels sagraments. 
 

9. Els membres de l’Equip compartim èxits i fracassos. Vivim la vida a la llum de la fe i preguem en comú. 
 

10. Formar part d’un equip de matrimonis és tenir un espai de reflexió, de serenor, d’aprofundiment en la fe, 
d’obertura, d’amistat. 
 

-I qui és i quina és la missió del Consiliari? 
El consiliari és un prevere que ajuda a que l’equip se senti una comunitat cristiana: 
 

-Que reflexiona sobre la seva vida de parella i família en torn de la Paraula de Déu. 
 

-Que escolta el ressò constant del sagrament del matrimoni. 
 

-Que acompanya a les parelles de l’Equip a formar una comunitat cristiana a ca seva, entre les parelles de 
l’Equip i en la societat i Parròquia. 
 

-Que ajuda a reconèixer la importància de la taula familiar: signe de la taula eucarística. 
 

-Que assumeix i transmet la vocació i missió que comporta l’Eucaristia. Tota parella cristiana és cridada a ser 
sal i llum: a casa, al bell mig de la societat, a la Parròquia... 
 

-Que és cridat a mantenir un clima d’humor, d’esperança, de positivitat a l’equip, front dificultats de tot tipus. 
 

I què aporta un equip al seu consiliari? 
-Dona sentit al seu ministeri. 
 

-L’ajuda a ser conscient que ha de ser un bon servidor a tot temps. 
 

-Li agraeix la seva opció celibatària: “És cridat a ser per als altres!” 
 

-Valora el seu vot d’obediència a l’Església. Si una parella no ho és sense l’altre, un prevere res és sense viure 
en comunió amb el Bisbe i la comunitat. 
 

-Li regala el goig de l’amistat sincera. He de dir que alguns dels meus millors amics són parelles dels EMD. 
 

Essent consiliari de varis equips, i haver estat consiliari dels EMD a Menorca durant més de vint anys, celebrant 
avui com EMD els 50 anys de vida a Menorca, em surt de dins dir: “Formar part dels EMD val la pena. Gràcies”. 
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