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Monte Horeb é un programa de acompañamento espiritual da
Pastoral Xuvenil Vedruna que existe dende hai anos e que iniciou
a súa andadura en Galicia en 2016.
Na nosa terra integramos o grupo 8 mozos e mozas de entre 20
e 30 anos, con inquedanzas relixiosas e un grupo de acompañantes
procedentes de distintas ordes relixiosas implantadas en Galicia.
Neste caso unha relixiosa vedruna, outra carmelita, un salesiano,
un franciscano e varios membros de La Salle. Cada mozo ou moza
que participa no Monte Horeb debe ter unha certa madurez na fe,
condición necesaria para participar en todo programa de acompañamento, e ter asignado un acompañante, unha persoa de maior
experiencia relixiosa, que nos apoia individualmente no noso camiño de madurez.
A experiencia Monte Horeb consta dun traballo de reflexión a
tres niveis:
• Individual, cada un de nós traballa cos materiais que se nos
facilitan.
• Encontros persoais acompañante-acompañado nos que comentamos co acompañante os contidos, dificultades, etc.
• Xuntanzas de grupo mensuais, nas que poñemos en común as
reflexións persoais e que no noso caso se realizaron nos locais
do Colexio La Salle de Santiago.
A miña experiencia co Monte Horeb e o mundo do acompañamento comezou por recomendación do meu párroco, que tamén participa
no programa. Aconsellóunolo a min e o meu grupo de posconfirmaEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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ción como unha maneira de avanzar na nosa formación relixiosa. E
con esa idea de afondar na miña espiritualidade, púxenme en contacto cos irmáns de La Salle que iniciaron esta experiencia e me
asignaron un acompañante que me apoiou durante todo o proceso.
O camiño do acompañamento realízase a partir duns materiais
concretos: nove cadernos nos cales tratamos diversos aspectos da
fe. Están organizados por temas: madurez, experiencia de Deus,
lectio divina, resurrección e misión, proxecto persoal de vida, vocación e carismas. Cada caderno recolle os diferentes temas guiando
unha reflexión persoal semanal que logo cada persoa pon en común
co seu acompañante e co grupo. Os cadernos conteñen textos quitados da Biblia, os Padres da Igrexa e a teoloxía, que guían tanto a
reflexión como a oración, convidando á interiorizar de cada aspecto
reflexionado.
Os materiais resultan moi útiles pois son moi claros e motivadores. Algún tema, como o do proxecto persoal, resultoume máis
complicado de traballar, e precisaría quizais máis tempo e coñecementos sobre teoloxía para podelo entender mellor.
O grupo formámolo persoas de distinta procedencia: moitas do
ámbito salesiano, outras non. A maioría somos estudantes, en proceso de formación, e procediamos de diferentes vilas galegas (Santiago, Vigo, Ferrol e Ponteareas) o que dificultaba que estivésemos
todos nas xuntanzas. Pero así e todo, logramos establecer un espazo
de confianza no que poder contar de nós, contrastando as nosas
diferentes experiencias vitais de madurez. Aínda que non coñecía
a todas as persoas cando comezamos, chegamos a establecer unha
relación de amizade que me fixo sentir confianza e apoio.
Monte Horeb significou o primeiro contacto co meu «proxecto
persoal» de vida na fe, entendido como ese pensar: «como encamiño a miña vida no seguimento de Xesús Cristo?». O paso por Monte
Horeb significou tamén a entrada a un modo novo de entender a
espiritualidade que me fixo ver como esta espiritualidade afecta á
miña vida. Por primeira vez, sentín que todo encaixaba. As cousas
que levaba escoitando sobre a fe e o seguimento de Xesús empezaban a cobrar sentido na miña vida.
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Dinme conta tamén de que a miña formación cristiá, maila ter
feito todos os anos de catequese sacramental e estar confirmado,
non tiña rematado aínda, pois hai moitas cousas que teño que seguir aprendendo e afondando. Monte Horeb axudoume a caer na
conta desta necesidade de seguir afondando e medrando por dentro: este non é un traballo que teña rematado nin moito menos,
senón que se trata dun proceso de formación permanente que nos
acompaña ao longo de toda a vida.
Monte Horeb iniciouse cunha duración de dous anos e agora remata. Sería interesante para min atopar algún tipo de continuidade
neste meu proceso de formación vital, pois por desgraza as ofertas
de afondamento persoal e formación cristiá para xente moza laica,
na Igrexa son bastante escasas.
Xan Baliñas Vidal
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