
Amb aquesta fitxa volem col·laborar en 

l’acollida que fas d’aquest document de 

l’Església. Té com a nom Christus vivit, i és 

una exhortació apostòlica, un document 

que ha escrit el papa Francesc amb data 

del 25 de març del 2019, en continuïtat amb 

el Sínode dels Joves, la fe i el discerniment 

vocacional.

T’oferim una fitxa per a poder submergir-te 

en cadascun dels capítols d’aquest docu-

ment, i ho farem amb tres accions: reco-

nèixer, interpretar i escollir.  També hem 

seleccionat una cançó dels Worship.cat 

per a animar a la pregària. I finalitzarem 

cada fitxa amb una estona de pregària i 

recollint allò que l’Esperit Sant hagi sus-

citat en nosaltres.

Capítol Segon: 
Jesucrist sempre jove
Cant d’entrada: Worship.cat. Et seguiré 
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU&list=PL

IPh1a4a3VbN9bYYJBBVFMYHgclzITf72&index=7 

Acollim la Crist viu!

Jesucrist sempre 
jove

I és clar, tot plegat cal fer-ho aterrar a la pròpia vida. A la nostra vida hem d’expressar que escollim 
fer la voluntat de Déu, que escollim viure tal com anem descobrint i aprenent de Déu.

A continuació teniu algunes propostes. Sempre serà bo parlar-ho amb el grup, o amb la persona que 
t’acompanya. I fins i tot, podeu tenir altres idees.

Posa’t la cançó de l’inici i a l’acabar donar gràcies a Déu per tot allò que has reflexionat i pregat. 
I sobretot, anota’t  a la Llibreta de Vida o on creguis oportú quelcom que has viscut i que t’ha fet 
sentir, créixer, reflexionar, pregar, estimar.

A partir del que hem refle-
xionat, tatua’t tres paraules 
amb un permanent al braç 
que et defineixin com a jove. I 
quan la gent t’ho pregunti els 
hi expliques què significa.
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Quina missió et dona 
Jesús per a la teva vida. 
Fes-te una foto que 
t’identifiqui i posa-te-la al 
mòbil de manera fixa.

<<Tu ets el meu Fill, el 
meu estimat>>: Tanca’t a 
l’habitació i medita que 
significa. Comparteix-ho 
amb els teus amics/gues 
VIP, o amb el teu “fan-
friendclub”.

Durant tres mesos fes-te 
un “jovemometre” sobre el 
teu creixement espiritual, 
acadèmic, personal i so-
cial. Comparteix els teus 
resultats amb  el “parish-
friendclub” o amb alguna 
persona que et faci un 
seguiment.

Ets un jove obert o tan-
cat. Què en pensen la 
gent del teu carrer, els 
teus parents, els teus 
amics?. Comparteix amb 
algun grup wassap cinc 
pensaments per obrir-
te als altres. I ho com-
parteixes amb el teu 
“spiritual comunity”.

Fes un grafiti en un làmina 
de 1.5m x 1m on es vegi com 
Jesús ens il·lumina. Envia-la 
a l’instragram del SIJ. El 
millors grafitis s’exposaran 
a la jornada d’animadors 
del SIJ. Seràs un d’ells/es. 

Atreveix-te amb una lle-
tra que exposi que Jesús 
ens il·lumina. El guanyador 
i finalistes tindran la possi-
bilitat de veure com el grup 
worship.cat les fa cançons. 
Top-10 with Jesus.

Recorda

Proposat amb el teu grup 
de joves de la parròquia, 
moviment, delegació,... ser 
escoltat pel prevere, bisbe 
o comunitat. Per això et 
proposem que et compro-
metis ha entregar-los un 
manifest que us comporti 
cinc accions per part de vo-
saltres com a Església jove 
i cinc reptes que proposes 
als membres de la teva co-
munitat, prevere o bisbe. Si 
algun que us ha impactat 
en positiu ho compartiu a 
la web Església jove.

Si estàs de la teva Església, 
et proposem que, durant el 
curs que estem, convidis a 
amigues/amics a participar 
de les activitats de la teva 
parròquia, moviment, 
delegació i SIJ. Sobretot 
no t’oblidis de compartir-
ho a l’instragram del SIJ.

Maria, com a influencer 
de Déu, ens acompanya. 
Quins tuïts li respondries 
davant del seu sí a Déu?. 
Tu t’atreveixes a dir “si” 
a Déu amb la missió que 
tu has de fer i que Ell te 
preparada per tú?. Com 
seria amb una auca de 8 
imatges com a mínim (Ex 
Escena primera: Digués 
si a la missió, perquè Déu 
te una gran visió; Escena 
segona: L’he escoltada i 
no m’he amagada;...). Se-
ria la bomba si hi posessis 
dibuixos.  Pensa que Gaudí 
va començar així. 

Amb els joves sants 
dels Nº 51-63 anima’t a 
fer un treball de recerca 
i exposa’l als teus com-
panys de classe. Quina 
creus que serà la seva 
sorpresa?. O posar-ho als 
mitjans que tu utilitzes. 
Imagina’t “un posat” amb 
un d’aquests/es exemples 
de coherència, santedat, 
valentia,... Imagina’t un 
holly win i un selfie amb 
un d’ells. Seria fantàstic. 

Me too ha aconseguit el fi 
de moltes pràctiques que 
es toleraven. Quin lema 
utilitzaries per acabar la 
persecució de tants cris-
tians d’arreu del món. I què 
faries per extendre-ho?



CV22 La joventut és una etapa origi-
nal i estimulant de la vida, que Jesús 
mateix visqué

CV23 És important prendre conscièn-
cia que Jesús va ser un jove, sobretot 
quan va donar la seva vida fins a la fi.

CV25 L’evangeli diu que el baptisme 
de Jesús fou motiu de l’alegria i del 
beneplàcit del Pare, una consagració 
abans de començar la missió. Cada 
jove, quan se senti cridat a complir 
una missió en aquesta terra, és invi-
tat a reconèixer en el seu interior les 
mateixes paraules que li diu el Pare: Tu 
ets el meu fill, el meu estimat.

CV26 Trobem un relat que mostra 
Jesús en plena adolescència. És quan 
va tornar amb els seus pares a Naza-
ret, després que ells el perdessin i el 
trobessin al temple (Lc 2,41-51). No 
renegava pas de la seva família. 
Anava preparant i aprofundint la 
seva relació amb el Pare i amb els 
altres.

CV27 La seva adolescència i la seva 
joventut l’orientaren vers aquesta 
missió suprema

CV28 La seva relació amb la gent 
era la d’un jove que compartia tota la 
vida d’una família ben integrada en el 
poble

CV29 Jesús tampoc no va créixer en 
una relació tancada i absorbent amb 
Maria i amb Josep sinó que es movia 
gustosament en la família ampliada 
que incloïa els parents i amics; el terme 
synodia indica comunitat en camí.

CV30 La joventut de Jesús ens 
il·lumina. La vida de Jesús pot resultar 
inspiradora per a tot jove que creix i es 
prepara per a realitzar la seva missió

CV31 Jesús no us il·lumina a vosaltres, 
de lluny estant o de fora estant, sinó 
des de la seva pròpia joventut, que 
comparteix amb vosaltres.

CV32 Jesús ha ressuscitat i ens fa 
partícips de la novetat de la seva 
resurrecció. Ell és la veritable joven-
tut d’un món envellit.

CV33 El Senyor ens crida a encendre 
estrelles en la nit d’altres joves.

CV34 La joventut de l’Església. Ser 
jove, més que una edat és un estat del 
cor. En l’Església és possible sempre 
trobar-hi Crist <<el company i amic 
dels joves>>.

CV35 L’Església és jove quan és 
ella mateixa, quan rep la força sem-
pre nova de la Paraula de Déu, de 
l’Eucaristia, de la presència de Crist i 
de la força del seu Esperit cada dia
 
CV36 Tothom ha de sentir-nos ger-
mans i propers.

CV37 Són precisament els joves els 
qui poden ajudar-la (l’església) a man-
tenir-se jove.

CV38 Els qui ja no som joves ne-
cessitem ocasions per a tenir a 
prop la veu i l’estímul d’ells

CV39 Una església atenta als signes 
dels temps. L’Església ha de reflectir 
Jesucrist.

CV 41 Hi ha joves que gaudeixen quan 
veuen una Església que es manifesta 
humilment segura dels seus dons i 
també capaç d’exercir una crítica lleial 
i fraterna. Necessita recuperar la hu-
militat i escoltar.

CV 43 Maria, la noia de Natzaret. En el 
cor de l’Església hi resplendeix Maria. 

Ella és el gran model per a una Esglé-
sia jove, que vol seguir Crist amb fres-
cor i docilitat.

CV44 Maria és una influencer, és la 
influencer de Déu. Era decidida, va 
saber de què es tractava i digué “sí”, 
sense revolts.

CV45 Sense cedir a evasions ni mirat-
ges, <<ella va saber acompanyar 
el dolor del seu Fill, sostenir-lo en la 
mirada, acollir-lo amb el cor>>.

CV46 Maria era la noia d’ànima gran 
que s’estremia d’alegria.

CV48 Aquella noia avui és la Mare 
que vetlla pels fills, aquests fills que 
caminem per la vida moltes vegades 
cansats, necessitosos, però volent que 
la llum de l’esperança no s’apagui.

CV49 Joves Sants. El cor de l’Església 
també és ple de joves sants, que van 
lliurar la seva vida per Crist, molts 
d’ells fins el martiri.

CV50 A través de la santedat dels 
joves l’Església pot renovar el seu ar-
dor espiritual i el seu vigor apostòlic

CV51-63 St Sebastià al segle III; St. 
Francesc al s.xIII; Sta Joana d’arc al 
s.xV; Beat Andreu Phû Yên al s.xVII; 
Sta Caterina Tekakwitha s.xVII; St. 
Domènec Savio al s.xIx; Sta Teresina 
de l’infant Jesús al s.xIx; Beat Ceferí 
Namuncurá al s.xx; Beat Isidor Ba-
kanja al s.xx; beat Pere Jordi Frassati 
al s.xx; Beat Marcel Callo al s.xx; Bea-
ta Clara Badano al s.xx. Ells i també 
molts joves que potser des del silenci 
i l’anonimat van viure a fons l’Evangeli 
intercedeixin per l’Església, a fi que 
sigui plena de joves alegres, valents i 
lliurats que regalin al món nous testi-
moniatges de santedat.

Ara caldrà que ens deixem una estona de silenci per a llegir alguns textos bíblics. 
És una lectura que ens porta a respondre unes preguntes. Per exemple: al punt 
8, llegim del primer llibre de Samuel: “Parleu, Senyor, que el vostre servent us es-
colta”; podem preguntar-nos, si escoltem al Senyor i com ho fem. Hem destacat 
algunes cites bíbliques, que vosaltres podeu transformar en preguntes i que us 
ajudaran a establir un diàleg entre la vostra vida i la Paraula de Déu.

Aquesta acció d’interpretar la voluntat de Déu ho podeu compartir amb el grup.

En aquesta primera acció fixarem la mirada en el text del document. A con-
tinuació tens alguns fragments... no et conformis només amb aquests, potser 
t’animen a llegir el capítol sencer. Ja ho aniràs veient com al llarg d’aquest capí-
tol, i de la mà de molts personatges bíblics, intentem reconèixer què ens diu la 
Paraula de Déu sobre els joves.

CV26 <<Els era obedient  

i es feia gran, avançava 

en enteniment i tenia 

el favor de Déu i dels 

homes (Lc 2,51-52)>>.

CV28 <<No sabíeu 

que jo havia d’estar 

a casa del meu Pare? 

(Lc 2,49)>>.

CV29 <<Pensant 

que era a la cara-

vana, van fer una 

jornada de camí 

(Lc 2,44)>>.

CV33 <<Eren ben vistos de 

tot el poble (Ac 2,47)>>

CV36 <<Ell és l’estel resplendent 

del matí (Ap 22,16)>>.

CV43 <<Sóc l’esclava del 

Senyor (Lc 1,38)>>.

CV 23 <<El Senyor va expirar (Mt 27,50) en 

una creu quan tenia poc més de trenta 

anys d’edat (Lc 3,23)>>; <<En la plenitud de la 

seva joventut va començar la seva missió 

pública i així una llum resplendí (Mt 4,16)>>.

Reconèixer Interpretar

CV25 <<Tu ets el meu Fill, 

el meu estimat (Lc 3,22)>>.
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CV50 <<Els joves sants ens 

animen tornar al nostre 

amor primer (Ap 2,4)>>.


