
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 Quart:
El gran anunci per a tots els joves
Cant d’entrada: Worship.cat.  
“Perquè Ell és viu”” 
https://www.youtube.com/watch?v=OZlBO5xCAJk

Acollim la Crist viu!

El gran anunci per 
a tots 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 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.

Si ja ho sabies, t’ho vull 
recordar: Déu t’estima. 
Amb la llanterna del mòbil, 
durant la nit, dedica’t a en-
viar-li missatges en forma 
que se t’acudeixi de grati-
tud perquè t’estima.
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Aprofitar per anar a la 
capella i fes una adoració 
(et poden ajudar els cants 
worship.cat) de gratitud 
per tant amor rebut per 
part del Pare d’una hora. 
Si estàs còmode de dos.

Fes un grafiti en el que 
es vegi l’abraçada de tu i 
Déu Pare. I després un de 
col·lectiu amb Ell.  

De les citacions bíbliques, 
quina t’ha impactat més? 
Per què?

Crist et salva. Agafa un 
creu amb el Crist crucifi-
cat i medita durant 7 km 
que vol dir que ell et salva, 
que t’acompanya. Anota-
ho i comparteix-ho amb 
els joves del grup de la 
parròquia, delegació,...

Crist dona la vida  per a 
tothom. Com explicaries 
aquesta frase als teus com-
panys de parish team?. 
Busca imatges on-line i 
feu un mural on representi 
aquesta donació total per 
a tothom. Envia-la al dele-
gat del teu bisbat perquè 
la publiqui a la web.

Demana que el mossèn de 
la parròquia t’obri l’Església. 
Amb els teus amics abraça’t 
a Jesús crucificat durant 5 
minuts. Deixa’t salvar per 
ell. De quins lligams que 
et fan mal li demanes la 
salvació. Tot i l’emoció 
comparteix amb les al-
tres amigues o amics que 
hagin vingut. 

Recorda

Crist viu. Omple’t d’ell. 
Escolta la cançó worship.
cat “perquè Ell és viu” 
i repeteix 100 vegades: 
Crist viu. 

Crist viu: el Bé i l’Amor 
de Déu triomfen: Pensa 
en les situacions tenses 
de la vida i digues-te 
que aquestes seran su-
perades perquè l’Amor 
de Jesús triomfa amb 
dos setmanes, no més. Si 
t’ho creus, aquestes seran 
superades. Comparteix-
ho amb els teus amics 
o amigues que els costa 
més. Posa’t a les mans de 
Jesús i veuràs que amb Ell, 
tot ho superaràs.

Invoca l’Esperit Sant 
durant set vegades al 
dia. Veuràs com la seva 
presència i el seu amor 
t’inunden de coherència, 
veritat, amor, generositat, 
humilitat.

Confia en el Senyor. Fes 
un mural 1.5 m x 1 m amb 
els teus companys que 
visualitzi una imatges de 
confiança i divideix-lo 
amb el nombre de com-
panys que hi hagi al grup. 
Posa’t aquesta troç en la 
capçalera del llit i recorda’t 
a l’inici i al final del dia la 
confiança en el Senyor i en 
els companys per ser un 
jove autèntic. Veuràs com 
la seva proximitat et fa su-
perar els petits obstacles 
del dia a dia.



CV133 <<Perquè el qui confia en el Senyor 
serà com un arbre que arrela vora l’aigua, 
que enfonsa les arrels ran del torrent, no té 
por quan ve l’estiu, el seu fullatge es man-
té verd (Jr 17,8). Mentre els joves es cansen 
i defalleixen (Is 40,30), els qui esperen con-
fiats en el Senyor recobren les forces, al-
cen el vol com les àguiles, caminen sense 
cansar-se, corren sense defallir (Is 40,31)>>.

CV111 A tots els joves els 
anuncio: un Déu que és 
amor; Crist et salva i Ell viu.

CV112 Déu t’estima. no en 
dubtis mai, més enllà del que 
et passi en la vida.

CV113 El que puc dir-te amb 
seguretat és que pots llan-
çar-te segur en els braços 
del teu Pare diví, d’aquest 
Déu que et va donar la vida i 
que te la dona en cada mo-
ment.

CV114 En la seva Paraula hi 
trobem moltes expressions 
del seu Amor

CV115 Per a ell ets realment 
valuós, no ets pas insignifi-
cant, li importes, ets obra de 
les seves mans.

CV116 És un amor que no 
aixafa, és un amor que no 
margina, que no calla, un 
amor que no humilia.

CV117 Sempre et vol 
promoure’t, per a madurar-
te. El seu amor és tan real, tan 
veritable, tan concret, que 
ens ofereix una relació plena 
de diàleg sincer i fecund.

CV118 La segona veritat és 
que Crist, per amor, es va lliu-
rar fins al final per a salvar-te.

CV119 Aquest Crist en la creu 
ens va salvar dels nostres 
pecats, amb aquest mateix 
poder del seu lliurament total 
continua salvant-nos avui.

CV120 nosaltres som sal-
vats per Jesús perquè ens 
estima i no pot contrariar el 
seu geni.

CV121 Crist ens perdona i ens 
allibera gratis. El seu lliura-
ment en la creu és quelcom 
tan gran que nosaltres no 
podem ni devem pagar-
ho; només hem de rebre-
ho amb immensa gratitud i 
amb l’alegria de ser tan esti-
mats abans que poguéssim 
imaginar-ho.

CV122 Joves estimats, vo-
saltres no teniu preu!, no sou 
peces de subhasta!

CV123 Mira els braços oberts 
de Crist crucificat, deixa’t sal-
var una vegada i una altra.

CV124 hi ha una tercera veri-
tat: Ell viu. Cal tornar-ho a re-
cordar sovint, perquè correm 
el risc de prendre Jesucrist 
només com un bon exemple 
del passat.

CV125 Si ell viu, llavors sí que 
podrà ser present en la teva 
vida, en cada moment, per 
omplir-lo de llum.

CV126 Contempla Jesús 
feliç, desbordant de goig. 
Alegra’t amb el teu Amic 
que va triomfar.

CV127 Si ell viu, això és una 
garantia que el bé pot fer-se 
camí en la nostra vida.

CV128 Amb ell, el cor està 
arrelat en una seguretat 
bàsica, que resta més enllà 
de tot.

CV129 Aquesta és la gran 
experiència: deixar-te trobar 
pel Senyor, si et deixes esti-
mar i salvar per Ell.

CV130 On hi ha el Pare i Je-
sucrist, també hi ha l’Esperit 
Sant. És ell qui està darrere, 
és ell qui preparar i obre els 
cors perquè rebin aquest 
anunci, és ell qui manté viva 
aquesta experiència de sal-
vació.

CV131 Invoca cada dia l’Esperit 
Sant, perquè renovi constant-
ment en tu l’experiència del 
gran anunci. 

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.

CV118 <<Ell, que havia estimat els seus 
que eren al món, els estimà fins a 
l’extrem (Jn 13,1); La meva vida terrenal, 
la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, 
que em va estimar i es va entregar ell 
mateix per mi (Ga 2,20)>>.

CV121 <<Ell en ha esti-
mat primer (1Jn 4,19)>>.

CV124 <<Si Crist no 
ha ressuscitat, la 
vostra fe és il·lusòria 

(1Co 15,17)>>.

CV125 <<Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia 
fins a la fi del món 
(Mt 28,29)>>.

CV128 <<St. Pau diu que ell vol estar 
unit a Crist pre conèixer el poder de la 
seva resurrecció (Fl 3,10). És el poder que 
es manifestarà una vegada i una altra 
també en la teva existència, perquè ell 
va venir per donar-te la vida, i vida a 
desdir (Jn 10,10)>>.

CV132 <<Déu, donant-nos 
l’Esperit Sant, ha vessat 
el seu amor en els nostres 
cors (Rm 5,5)>>.

CV114 <<Jo els atreia cap a mi amb llaços 
d’afecte i amor. Feia com qui aixeca un jou 
del coll i deixa lliure la boca (Os 11,4); Pot obli-
dar-se una mare del seu infantó, pot deixar 
d’estimar el fill de les seves entranyes? Però, 
ni que alguna l’oblidés, jo mai no t’oblidaria 
(Is 49,15); Et duc gravada a les palmes de les 
mans (Is 49,16); ni que les muntanyes s’apartin 
i se somoguin els tossals, el meu amor mai 
no s’apartarà de tu, no se somourà la meva 
aliança de pau (Is 54,10); T’estimo amb un amor 
etern, per això t’he atret i et sóc fidel (Jr 31,3); 
ets tan preciós per a mi, tan valuós i estimat 
(Is 43,4); El Senyor, el teu Déu, el tens a dins. 
Ell és poderós i et salva. Per tu se sent joiós 
i alegre, per l’amor que et té, no et vol blas-
mar, per tu està content i crida de goig 
(So 3,17)>>.

Reconèixer Interpretar

CV117 <<Veniu i veurem qui 
té raó (Is 1,18)>>.
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