
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 Tercer: 
Vosaltres sou l’ara de Déu
Cant d’entrada: 

Worship.cat. “Instrument” 
https://www.youtube.com/watch?v=TQf--kgqmDw

Acollim la Crist viu!

Vosaltres sou l’ara 
de Déu

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.

Defineix quin jove ets i quins 
són els grups del teu entorn. 
Què penses que opinen els 
adults de tu, de la vostra 
colla o de certes colles del 
teu entorn?. Què els respon-
dries: que tenen raó, que no 
sabem el que diuen,...? Pro-
posa un taller amb els adults 
per conèixer-vos més. Com 
l’anomenaries? Què faries?
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Imagina’t com influencer, que 
faries per reduir certes formes 
de marginació i exclusió de 
joves que tu coneixes? Es 
faria Viral. 

Segur que coneixes algun 
jove que plora d’impotència. 
un cop haguessis plorat 
amb ell/a, quin compromís 
agafaries com a jove? Amb 
altres joves de la parròquia, 
moviment, delegació? Amb 
la gent de la parròquia? Amb 
la delegació?. 

Què en penses dels adults 
que volen ser joves en 
aparença? Què li diries a la 
teva padrina que vol vestir 
com una “jove de quinze 
anys”? Et faries fotos a 
l’instagram amb ella o el 
padrí, i les penjaries?.

Si se’t dona bé les tec-
nologies cyborg, fins a 
on les aplicaries? Todo 
vale? Penses que tothom 
s’afavoriria o solament els 
que tenen la cartera plena?

Com afrontes les teves 
ferides? Fes-te un, o dos, 
o tres,... tatuatges amb un 
permanent de les teves 
ferides, derrotes, fracassos i 
al costat un, o dos, o tres,...
tatuatges amb un perma-
nent de les persones que 
t’han ajudat a aixecar-te. A 
quants has aixecat? 

Fes un app per ajudar a 
l’evangelització. Com la di-
ries? Quin logo utilitzaries? 
Que pretendries? Penses 
que arribaries al milió de 
descarregues?. Comparteix-
la a l’instagram

Recorda

Quines són les app que 
més t’agraden? Coneixes 
app eclesials? Anomena set 
semblances i set diferèn-
cies? 

Quants immigrants co-
neixes? Com a “germans i 
germanes” que proposaries 
per garantir la seva dignitat? 
Què els diries a aquells grups 
que no els volen? Podries ex-
plicar una història d’un dels 
immigrants que coneixes i 
enviar-la al diari local perquè 
coneguin la seva vida? Creus 
que la publicarien?

Stop abusos. Fes una cade-
na humana des de la teva 
parròquia fins l’ajuntament 
per reivindicar els abusos de 
qualsevol índole. Seràs capaç 
tu o els teus amics de reunir 
100 people? utilitzar les apli-
cacions que coneguis per fer-
ho possible. Comparteix-ho a 
l’instagram del SIJ.

Fes un mural digital que 
inclogui 200 faces (si creus 
que és excessiu, fes un de 
20 amb les teves amigues 
o amics) que exposin la 
particularitat de cadascú. 
Envia-la a la teva delegació. 
S’exposaran digitalment en 
la trobada de joves que es 
farà a Montserrat.

Participar en la Young paris co-
munity or delegation i realitzeu 
una cançó sobre la importància 
de ser “nosaltres”. T’imagines 
cantada per worship.cat?. 
T’atreveixes.



CV64 un jove està en un moment de 
la vida en què comença a prendre 
distintes responsabilitats, participant 
amb els adults en el desenvolupa-
ment de la família, de la societat, de 
l’Església.

CV65 Quan l’Església abandona es-
quemes rígids i s’obre a l’escolta 
disponible i atenta dels joves, 
aquesta empatia l’enriqueix.

CV66 Avui els adults correm el risc 
de fer una llista de calamitats, de de-
fectes de la joventut actual.

CV 67 La clarividència de qui ha estat 
cridat a ser pastor o guia dels joves 
consisteix a trobar la petita flama que 
continua cremant, la canya que sem-
bla trencar-se, però que tanmateix 
encara no es trenca.

CV71 La joventut no és pas quelcom 
que es pugui analitzar en abstracte. En 
realitat, la joventut existeix, existeixen 
els joves amb les seves vides con-
cretes.

CV73 Molts joves són ideologitzats, 
utilitzats i aprofitats com a carn de 
canó o com a força de xoc per a 
destruir, acovardir i ridiculitzar altres 
joves.

CV75 no siguem una Església que no 
plora davant aquest drames dels seus 
fills joves. no ens hi acostumem mai, 
perquè el qui no sap plorar no és mare.

CV76 Certes realitats de la vida no-
més es veuen amb els ulls netejats per 
les llàgrimes. us invito que cadascú es 
pregunti: Jo he après a plorar? Jo he 
après a plorar quan veig un nen amb 
fam, un nen drogat al carrer, un nen 
que no té casa, un nen abandonat, 
un nen abusat, un nen usat per una 
societat com a esclau?

CV77 A vegades el dolor d’alguns 
joves és molt lacerant, és un dolor que 
no es pot expressar amb paraules, és 
un dolor que ens bufeteja.

CV78 És veritat que els poderosos 
presten algunes ajudes, però sovint a 
un alt cos. Al mateix temps, com certa 
publicitat ensenya les persones a es-
tar sempre insatisfetes i contribueix 
a la cultura del rebuig, en què els 
mateixos joves acaben convertits en 
material descartable.

CV79 La cultura actual presenta un 
model de persona molt associat a la 
imatge d’allò que és jove. 

CV80 Alguns joves senten les tradi-
cions familiars com a opriments i en 
fugen impulsats per una cultura glo-
balitzada que a vegades els deixa 
sense punts de referència.

CV83 Jesús es fa present el les creus 
dels joves, per tal d’oferir-los la seva 
amistat, el seu alleujament, la seva 
companyia guaridora.

CV87 La web i les xarxes socials han 
creat una nova manera de comunicar-
se i de vincular-se.

CV90 Els joves indiquem que les 
relacions en línia poden tornar-se in-
humanes. Els espais digitals ens en-
fosqueixen la vulnerabilitat de l’altre i 
obstaculitzen la reflexió personal.

CV91 no podem pas deixar de re-
cordar tants joves afectats per les mi-
gracions.

CV94 Demano especialment als joves 
que no caiguin en les xarxes dels qui 
volen enfrontar-los a altres joves que 
arriben als seus països, fent-los veure 
com a éssers perillosos.

CV102 L’Església s’ha d’obrir a una 
nova Pentecosta i començar una 
etapa de purificació i de canvi que li 
atorgui una renovada joventut.

CV104 Et recordo la bona notícia 
que ens va regalar el matí de la 
resurrecció: que en totes les situa-
cions obscures o doloroses que 
hem esmentat hi ha sortida. hi ha 
joves que també en aquests àmbits 
digitals són creatius i a vegades ge-
nials. És l’exemple de Carlos Acutis.

CV105 Carlos Acutis va emprar les 
noves tecnologies per transmetre 
l’Evangeli, per a comunicar valors i 
bellesa.

CV106 El Senyor vol que facis brotar 
el teu do als altres. Deia Carlos: “tots 
neixen com a originals, però molts 
moren com a fotocòpies. no permetis 
que això et passi.

CV107 no deixis que et robin 
l’esperança i l’alegria, que et narco-
titzin per utilitzar-te com a esclau dels 
seus interessos.

CV108 Ser jove significa lliurar-se 
generosament, malgrat les dificultats 
quotidianes, recordant-nos que hem 
de ser fecunds per al nostre món.

CV109 Si ets jove en edat, però et 
sents feble, cansat o desil·lusionat, de-
mana a Jesús que et renovi. Amb ell 
no falta l’esperança.

CV110 no t’aïllis, sinó viu el goig de la 
vida comunitària que permet fer grans 
sacrificis pels altres i per la comunitat.

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 escolta”; 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 es-
tablir 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.

CV 69 <<una altra diferència de-
riva de la història, que distingeix els 
països i continents d’antiga tradició 
cristiana, la cultura dels quals és 
portadora d’una memòria que no 
cal perdre, respecte dels països i 
continents marcats per altres tradi-
cions religioses i en els quals el 
cristianisme és una presència mi-
noritària (DF 11)>>.

CV 74 <<Encara són més 
nombrosos en el món 
els joves que pateixen 
formes de marginació 
i exclusió social per 
raons religioses, èt-
niques o econòmiques 
(DF 42)>>.

CV77 <<Feliços els qui ploren: Déu els 
consolarà (Mt 5,4)>>.

CV80 <<En alguns països on no hi ha 
llibertat d’expressió, i on se’ls impedeix 
de participar en l’Església (DF 34)>>.

CV81 <<I per altres raons, la moral 
sexual sol ser moltes vegades causa 
d’incomprensió i d’allunyament de 
l’Església, ja que es percep com un es-
pai de judici i de condemna (DF 39)>>.

CV 82 <<Els avenços de les ciències de 
les tecnologies biomèdiques incideixen 
sobre la percepció del cos, induint a la 
idea que es pot modificar sense límit. 
La capacitat d’intervenir constitueixen 
un gran recurs, però al mateix temps 
plantegen interrogants antropològics i 
ètics (DF 37)>>.

CV65 <<L’Església ha de permetre que els joves 
donin la seva aportació a la comunitat, ajudant-
la a obrir-se a noves sensibilitats i a plantejar-se 
preguntes inèdites. (DF 8)>>.

Reconèixer Interpretar

CV68 <<La composició del Sínode ha fet visible la presèn-
cia i l’aportació de les diverses regions del món, i ha posat 
en relleu la bellesa de ser l’Església universal (DF 10)>>.
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CV 83 <<En molts joves hi ha les ferides 
de les derrotes de la pròpia història dels 
desigs frustats, de les discriminacions i 
injustícies sofertes, del fet de no haver-se 
sentit estimats o reconeguts (DF 67)>>.

CV86 <<L’ambient 
digital caracteritza 
el món contem-
porani. Àmplies 
franges de la hu-
manitat hi estan 
immergides de 
manera ordinària i 
contínua (DF 21)>>.CV87 <<Les xarxes són una plaça en què 

els joves passen molt de temps i es troben, 
fàcilment, encara que l’accés no és igual 
per a tots (DF 22)>>.

CV88 <<L’ambient digital 
és un territori de soledat, 
manipulació, explotació i 
violència, fins a arribar al 
cas extrem del dark web 
(DF 23)>>.

CV89 <<En el món digital hi ha en joc 
ingents interessos econòmics, capaços 
de realitzar formes de control tan sub-
tils com invasives, creant mecanismes 
de manipulació (DF 24)>>.

CV91 <<Tants de joves afectats per 
les migracions. Busquen oportunitats 
per a ells i per a les seves famílies. 
Somien un futur millor. (DF 25)>>.

CV92 <<Altres migrants són atrets per 
la cultura occidental, a vegades amb 
expectatives poc realistes que els ex-
posen a grans desil·lusions (DF26)>>.

CV93 <<Els joves que emigren han 
de separar-se del seu propi context 
d’origen. Les iniciatives d’acolliment 
que fan referència a l’Església tenen 
un rol important des d’aquest punt de 
vista, i poden revitalitzar les comuni-
tats capaces de realitzar-les (DF 27)>>.

CV94 <<Gràcies a la univer-
salitat de l’Església la posen 
en condicions de desenvo-
lupar enmig de la societat 
un paper profètic sobre el 
tema de les migracions 
(DF 29)>>.

CV102 <<Jesús nostre Senyor, 
que mai no abandona la seva Es-
glésia, li dóna la força i els instru-
ments per a un nou camí. Amb la 
valuosa ajuda dels joves, pot ser 
realment una oportunitat per a 
una reforma de caràcter històric 
(DF 31)>>.

CV108 <<Si para reco-
brar lo recobrado debí 
perder primero lo per-
dido, si para conseguir 
lo conseguido tuve que 
soportar lo soportado, si 
para estar ahora enamo-
rado fue menester haber 
estado herido, tengo por 
bien sufrido lo sufrido, 
tengo por bien llorado lo 
llorado. Porque después 
de todo he comprobado 
que no se goza bien de lo 
gozado sino después de 
haberlo padecido. Porque 
después de todo he com-
prendido que lo que el 
árbol tiene de florido vive 
de lo que tiene sepultado 
(Soneto. F.L Bernárdez)>>.


