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EXHORTACIÓ APOSTÒLICA POSTSINODAL  CHRISTUS VIVIT 
 

CAPÍTOL QUART – EL GRAN ANUNCI PER A TOTS ELS JOVES (111-133)

 

1- QUÈ ENS DIU L’EXHORTACIÓ? 

El Papa exposa “tres grans veritats que tots necessitem escoltar sempre, una vegada i una altra”: 

a) La primera és: “Déu t'estima. Mai ho dubtis, més enllà del que et succeeixi en la vida. En qualsevol 

circumstància, ets infinitament estimat”.  

 

b) La segona veritat és que “Crist, per amor, es va lliurar fins al final per a salvar-te”. Mai oblidis que «Ell 

perdona setanta vegades set”. 

 

c) La tercera veritat consisteix en el fet que “Van matar al sant, al just, a l'innocent, però Ell va vèncer. El mal no 

té l'última paraula. En la teva vida el mal tampoc tindrà l'última paraula, perquè el teu Amic que t'estima vol 

triomfar en tu. El teu salvador viu”.  

Qui prepara i obre el cor a aquestes veritats?: L'Esperit Sant. “Ell  dóna vida. Et fa entrar cada vegada més en el cor de 

Crist perquè t'omplis sempre més del seu amor, de la seva llum i de la seva força.” 

 

 

2- IDEES-REFLEXIÓ PER A LA PASTORAL 

 

a) És un capítol ple de força amb frases colpidores.  

Proposem meditar frases concretes, aplicant-les no només a joves. 

 

CV111 A tots (els joves) us 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. 

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, per a madurar-te...Ens ofereix una relació plena de diàleg sincer i fecund. 

CV122 (joves) estimats, vosaltres no teniu preu!, no sou peces de subhasta! 

CV124...Ell viu 

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

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

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

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

 

b) CV 128 Un text de l’exhortació que pot servir de guia per decisions pastorals... 

“Qualsevol altra solució serà feble i passatgera. Potser servirà per a alguna cosa durant un temps, i de nou ens 

trobarem desprotegits, abandonats, a la intempèrie. Amb Ell, en canvi, el cor està arrelat en una seguretat bàsica, que 

resta més enllà de tot. Sant Pau diu que ell vol estar unit a Crist per “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) 
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3- QÜESTIONS A COMPARTIR I PROPOSTES/CONCLUSIONS 

Punts de reflexió: 

- Com a comunitat reflexionem si mostrem a un Déu que és Amor.. Revisem actituds a nivell personal, grupal i 

celebratiu. 

- L’acollida a l’altre és un valor present en tota acció pastoral? 

- L’amor de Déu es “palpa” al nostre voltant? Representem-nos mentalment els moments quotidians en la vida 

de cada dia... 

- La flexibilitat com a signe d’amor...: què podem i estem disposats a canviar en les nostres estructures 

comunitàries, en els nostres costums  per facilitar millor a tots compartir i celebrar la vida i la fe? 

- Espiritualitat i comunitat. A més de l’Eucaristia, quines propostes tenim per fer experiència de l’Amor de 

Déu? 

- Prioritat en l’acompanyament per ajudar als altres a veure l’amor de Déu en el que em passa.  

De manera realista i concreta, ens estem preparant a aquest servei? Qui tenim actualment actiu en l’art 

d’acompanyar? 

 

- Una proposta: provocar moments-trobades de testimoni personal d’adults i joves d’experiència de l’amor de 

Déu en la meva vida. Com ho podem fer a la nostra realitat pastoral? 

 

 

4- TEXTOS EVANGÈLICS/PREGÀRIA 

 Is 49,15  /  Is 54,10 / Ga 2,20 / Rm 5,5 

 

 Busques passió? Com diu aquell bell poema: Enamora´t! (o deixa’t enamorar), perquè “res no pot importar 

més que trobar Déu. Es a dir, enamorar-se d’ell d’una forma definitiva i absoluta. Allò de què t’enamores 

atrapa la teva imaginació, i acaba per anar deixant el seu rastre en tot. Serà el que decideixi què és el que et  

treu del llit al matí, què fas en els teus vespres, en què esmerces els teus caps de setmana, el que llegeixes, el 

que coneixes, el que trenca el teu cor i el que et rebleix d’alegria i gratitud. Enamora’t! Resta en l’amor! Tot 

serà d’una altra manera” 

(Pedro Arrupe, Enamórate. Citat al nº 132) 

Parenostre... 
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