
Les obres de misericòrdia corporals i espirituals

Aconsellar, no dirigir...
Tothom durant la vida fa l’acció 
d’acompanyar i aconsellar, al mateix 
temps que és acompanyat i aconse-
llat. Parella, fills, pares grans, amics, 
companys de feina...

«Donar consell als qui el necessiten» 
és una altra de les Obres de Miseri-
còrdia Espirituals. Aparentment és fei-
na fàcil, però realment no ho és gens. 
Fixem-nos en el llibre del Proverbis 
que ens diu: «L’orgullós no crea més 
que conflictes; és savi el qui es dei-
xa aconsellar» (Pr 13,10). Així doncs, 
ens adonem que és de savis i humils 
deixar-se aconsellar. ¿I què li cal a qui 
dóna consell? Ho trobem en el llibre 
del Siràcida: «Vés alerta amb el qui 
dóna consells; primer informa’t de què 
té necessitat, perquè et podria acon-
sellar en profit propi; no sigui que tiri 
les sorts per tu» (Sir 37,8). També 
veiem que qui aconsella cal que ho 
faci pensant només en el que és més 

beneficiós per a l’altre.

Aconsellar acompa-
nyant persones en el 
seu creixement perso-
nal i de fe és la respon-
sabilitat que assumeix 
un consiliari o una consi-
liària d’un moviment d’acció 
catòlica. Viure-ho amb voca-
ció, humilitat i esperit de servei; estar 
a prop, amb discreció, amb unió de 
pregàries i suggeriments. Res a veu-
re amb altres formes, com dirigir, que 
més aviat dificulten la llibertat perso-
nal i poden crear dependències. És 
fonamental la plena llibertat d’elecció 
i la recerca personal de Déu. Cal tenir 
la mirada posada en Jesucrist i confiar 
per mitjà de la pregària que és el seu 
mateix Esperit, misericordiós, que ac-
tua i arrela en cadascuna d’aquestes 
persones.

Pregària
Santa Maria del Bon Consell,

font de tendresa i d’ensenyament.
Que la teva llum i lucidesa 

ens ajudi a mirar les persones,
especialment, les que acompanyem

amb la teva mateixa mirada i estimació.
Ajuda’ns a no defallir i a ser pacients.

Fes que actuem amb la mateixa misericòrdia 
que el teu Fill Jesucrist té amb nosaltres.
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