
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 Primer: 
Què diu la Paraula de Déu sobre els joves?
Cant d’entrada: Worship.cat: 

“Sé que no estic sol”: 
https://www.youtube.com/watch?v=HdV20_4pdDo

Acollim la Crist viu!

Què diu la Paraula 
de Déu sobre els            
joves?

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 re-

flexionat i prega. 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.

Sigues sincer i proposat 
un espai i un temps al 
dia per no estar sol i es-
coltar la veu de Déu. 
Si t’agrada, convida a 
una amiga o amic o a 
una colla d’amigues o 
amics, a l’acabar la set-
mana.
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Escriu-te un lema per 
posar-lo damunt la tau-
la del teu escriptori so-
bre un propòsit per la 
vida. Intercanvia’l amb 
les teves amistats que 
han acceptat aquest 
repte: Jo sóc jove

Fes una acció, i no 
l’ha diguis a ningú, que 
mostri que els joves 
teniu molt a dir. I com-
parteix-la amb la teva 
amiga. Si pot fer un bé, 
posa-la a l’instragram.

Com a jove, pro-
posat d’anar més en-
llà de la superficialitat 
d’algunes converses 
entre els teus com-
panys a partir d’una 
reflexió profunda i 
assenyada.

Al contrari del jove 
ric (Mt 19,20) no re-
nunciïs a ser jove. 
Abandona les teves 
seguretats (marques, 
mòbils, instagram,...) i 
Viu un dia donant-te 
a cinc persones que 
et costi relacionar-te 
i que no t’ho puguin 
recompensar.

Aixeca un jove que 
estigui “caigut” i no ho 
diguis a ningú.

Si t’atreveixes, dedica 
un temps durant el 
cap de setmana a dia-
logar amb una persona 
gran que coneguis o 
no. Dedica un temps a 
un padrí, iaia,... Veuràs 
quina sorpresa!.

Recorda

https://www.youtube.com/watch?v=HdV20_4pdDo
https://www.youtube.com/watch?v=HdV20_4pdDo


I, 2. Ell és en tu, ell és amb tu i mai no 

se’n va. Per més que t’allunyis, allí hi ha el 

ressuscitat, cridant-te i esperant-te per a 

tornar a començar

I, 7. En Gedeó, hi reconeixem la sinceritat 

dels joves, que no acostumaven pas a edul-

corar la realitat

I, 8. Samuel era un jovenet insegur, però el Se-

nyor es comunicava amb ell.

I, 9. El rei David va ser elegit essent un noi.

I, 10. Salomó, quan hagué de succeir el seu 

pare, se sentí perdut perquè era molt jove; 

També Jeremies, cridat a despertar el seu 

poble essent molt jove. El lliurament del 

profeta Jeremies a la seva missió mostra el 

que és possible si s’uneixen la frescor de la 

joventut i la força de Déu.

I, 11. La jove rut fou un exemple de 

generositat en quedar-se amb la sogra 

caiguda en desgràcies i també mostrà la 

seva audàcia per a tirar endavant en la 

vida (Rt 4,1-18)

I, 12. La paràbola del fill (Lc 15,11-32) que el fill 

“més jove” volgués anar-se’n de la casa pa-

terna cap a un país llunyà. Però els seus som-

nis d’autonomia es van convertir en lliber-

tinatge i desenfrenament i tastà com és de 

dura la soledat i la pobresa. Tanmateix va 

saber recapacitar per a començar de nou i 

decidí aixecar-se

I, 13. Jesús, l’eternament jove, vol regalar-

nos un cor sempre jove.

I, 14. Advertim que a Jesús no li queia bé 

que les persones adultes miressin despec-

tivament els més joves.

I, 15. un jove no pot estar desanimat; més 

aviat pensa en coses grans, cerca horitzons 

amplis, s’atreveix a més, vol menjar-se el 

món.

I, 16. La Bíblia convida als joves a un pro-

fund respecte envers els ancians.

I, 17 En l’Evangeli de Mateu apareix un 

jove que s’acosta a Jesús per demanar 

més, amb aquest esperit obert dels joves, 

que busca nous horitzons i grans desafia-

ments. En realitat el seu esperit no era pas 

gaire jove, perquè ja s’havia aferrat a les 

riqueses i a les comoditats (Mc 19,20.22).

I, 20 Si has perdut el vigor interior, els som-

nis, l’entusiasme, l’esperança i la generositat, 

davant teu es presenta Jesús com es va pre-

sentar davant el fill mort de la vídua, i amb 

tot la seva potència de ressuscitat el Senyor 

t’exhorta: <<Jove, aixeca’t (Lc 7,14)>>.

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.

I, 12. És propi del cor 

del jove disposar-se 

al canvi, ser capaç de 

tornar a aixecar-se i 

deixar-se ensenyar per 

la vida (Lc 15,11-32). Jesús 

elogia el jove pecador 

que reprèn el bon camí 

més que no pas el qui 

es creu fidel però no 

viu l’esperit de l’amor i 

de la misericòrdia.

I, 13 <<Despullar-

nos de l’home vell 

i revestir-nos de 

l’home jove 

(Col 3,9-10)>>.
I, 14 <<El més im-

portant entre vo-

saltres ha d’ocupar 

el lloc del més jove 

(Lc 22,26)>>.

I, 15 <<recomana als joves que 

tinguin seny (Tt 2,6)>>.

I, 18 <<Quan aquell jove va sen-

tir aquestes paraules, se n’anà 

tot trist (Mt 19,22)>>.

I, 20 <<Jove, aixeca’t (Lc 7,14)>>.

I, 8 << Parleu, Senyor, que 

el vostre servent us escol-

ta (1Sm 3,9-10)>>.

Reconèixer Interpretar

I, 10 <<Jo sóc molt jove i no sé com haig 

de governar (1Re 3,7)>>; Ah, Senyor, Déu meu! 

Sóc massa jove. Com sabré parlar? (Jr 1,6)>>; 

<<no tinguis por de ningú. Jo seré al teu 

costat per alliberar-te (Jr 1,8)>>.
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