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EXHORTACIÓ APOSTÒLICA POSTSINODAL   CHRISTUS VIVIT 

 

SESSIÓ “0”  PRÈVIA– SERVEI D’AQUEST MATERIAL, I  TEMES

 

SERVEI D’AQUEST MATERIAL I PRESENTACIÓ  COMISSIÓ DIOCESANA DE FORMACIÓ 

1-COMISSIÓ DIOCESANA DE FORMACIÓ 

La Comissió és un servei diocesà creat al maig del 2019 per la formació permanent de laics, religiosos i mossens i per donar eines 

per la nova evangelització, el primer anunci i temes d’actualitat. 

La  preparació de  xerrades i formacions  es podran oferir on es demanin. També per ajudar-nos mútuament demanem que allà on 

s’organitzin formacions que poden ser obertes es comuniqui per mail.  

Demanem també que material o links que puguin ser útils per la formació s’enviïn al mail 

comissiodiocesanaformacio@bisbatdeterrassa.org. 
 

Es poden descarregar fitxes i altres materials com les ponències de les Jornades Transmet! a: 

https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/comissio-diocesana-de-formacio 

2-MATERIAL CHRISTUS VIVIT 

Aquest material ha estat elaborat per la Comissió diocesana de Formació, particularment per 5 membres.  

Vol ser el material de treball per les reunions de grups de la nostra diòcesi al llarg del curs 19-20. El seu inici coincideix amb el 

nou any litúrgic fins a la Pentecosta. Són nou fitxes de treball, a més d’aquest fitxa introductòria, que coincideixen amb els 9 

capítols de l’exhortació Christus Vivit. 

Aquesta exhortació se centra en el tema juvenil (entre 16 i 29 anys), però volem que sigui una reflexió de qualsevol grup d’edat. 

L’enfocament de l’exhortació pot ajudar a repensar moltes realitats i estructures de la nostra pastoral. Vol ser també pistes de 

treball per aquelles realitats que no tenen joves. Pot ser també una bona eina a nivell de les famílies amb fills joves. 

Els grups poden ser ja existents (consell, grup de vida...) o es pot crear un grup amb aquesta finalitat. 

És important que els membres del grup hagin llegit el capítol corresponent, però si no és possible, amb les fitxes es pot també 

treballar el tema si el qui porta la reunió s’ha llegit el capítol. 

Totes les fitxes tenen 4 apartats: 

-què ens diu l’exhortació 

-idees-reflexió per la pastoral 

-qüestions a compatir i propostes/conclusions 

-textos evangèlics (els més presents al capítol)/pregària (extreta del text) 
 

És important que cada grup concreti aspectes en funció de la seva dinàmica parroquial, arxiprestal, diocesana o de pertinença a 

moviments. A més també pot ser útil per evitar caure en poca concreció, unir les propostes de la reunió de grup a les accions del 

pla pastoral d’aquest curs, que són: 

1.    Crear un espai de formació permanent per als preveres i també per als diaques amb temes diversos en ordre a la nova evangelització. 

2.    Organitzar cursos de formació per a laics per la distribució de la Sagrada Comunió, i també per la proclamació de la Paraula i l’animació 

musical.  

3.    Crear equips per la integració dels immigrants i nou vinguts a les parròquies i comunitats i preparar materials adients. 

4.    Optimitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies a través d’una major coordinació diocesana i la projecció de l’Església. 

 

INICI 

És important fer una primera sessió situant el sentit d’aquests fitxes tal com hem indicat i el contingut de les sessions (temes). 

A més caldrà: 

-organitzar com es presenta cada capítol (portaveu, cada sessió si un prepara el tema com es distribueix, etc.) 

-marcar dia i hora de trobada si no és un grup organitzat 

-proposar si es comuniquen les conclusions a nivell comunitari 

-demanar el parer dels joves si cal en algun aspecte i com es farà 

-en aquesta sessió compartir què es per cada un el prioritari respecte a la realitat juvenil i l’Església 

-situar en el temps el document que es treballa i d’on va començar aquesta crida del Sant Pare 

-presentar els 9 capítols-temes que es treballaran 
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TEMES 

 

"Viu Crist, esperança nostra, i Ell és la més bella joventut d'aquest món". Així comença l'Exhortació apostòlica posterior al Sínode dels Joves, 

celebrat del 3 al 28 d'octubre de 2018. Una exhortació que el Sant Pare Francesc dirigeix als Joves i a tot el Poble de Déu, signada al Santuari 

de Loreto el 25 de març de 2019. El text consta d'una breu introducció i de nou capítols. 
 

1.- El primer capítol (nn. 5-21 del document) titulat "Què diu la Paraula de Déu sobre els joves?", mostra com les Sagrades Escriptures estan 

penetrades per l'amor de Déu envers els joves, ja que Déu surt al seu encontre en moltes ocasions, per manifestar-los el seu amor. 
 

2.- El segon capítol (nn. 22-63), "Jesucrist sempre jove", reflexiona sobre el Jesús jove entre els joves i exemple dels joves i dels consagrats al 

Senyor. La joventut de Jesús (nn. 23-29) pot resultar inspiradora per a tot jove que creix i es prepara per realitzar la seva missió (nn. 30-33). Es 

posa l'accent en la joventut de l'Església (nn. 34-42), que és jove quan es deixa renovar i està atenta als signes dels temps. I acaba centrant-se en 

Maria, la noia de Natzaret, i presenta el testimoni de diversos joves sants (nn. 43-63). 
 

3.- "Vosaltres sou l'ara de Déu" (nn. 64-110) perquè els joves ja són el present del món, ja que l'enriqueixen amb la seva aportació. Partint 

d'una actitud "en positiu" sobre la joventut, subratlla que hi ha "moltes joventuts" perquè hi ha una pluralitat de mons juvenils amb 

circumstàncies molt diverses entre ells. I analitza el que els passa als joves en dos casos concrets: els joves d'un món en crisi i els desitjos, 

ferides i recerques dels joves. Analitza l'ambient digital on es mouen els joves, dirigeix una mirada sobre els migrants com a paradigma del 

nostre temps i reflexiona sobre l'objectiu de posar fi a tot tipus d’abusos (nn.95-102). 
 

4.- El capítol quart (nn. 111-133) tracta "El gran anunci per a tots els joves" i es basa en presentar-los un Déu que és amor a través de Crist que 

salva perquè Ell viu!. Jesucrist no és només un bon exemple del passat, sinó que Ell ens omple amb la seva gràcia, ens allibera, ens transforma, 

ens guareix i ens consola. És algú que viu. És Crist ressuscitat, ple de vitalitat sobrenatural, vestit de llum infinita. Finalment, el capítol acaba 

recordant com en aquestes tres veritats -Déu t'estima, Crist és el teu salvador, Ell viu- apareix el Pare Déu i apareix Jesús. On estan el Pare i 

Jesucrist, també hi ha l'Esperit Sant que dóna vida (nn. 130-133) 
 

5.- El capítol cinquè (nn.134-178) titulat "Camins de joventut" presenta la joventut com un temps de somnis i d'eleccions a les quals se sumen 

les ganes de viure i d'experimentar. El Papa subratlla com per més que un visqui i experimenti no arribarà al fons de la joventut, no coneixerà la 

veritable plenitud de ser jove, si no troba cada dia el gran amic, si no viu en amistat amb Crist. Se centra en el creixement i la maduració dels 

joves, destacant que créixer és conservar i alimentar les coses més precioses que regala la joventut, però al mateix temps és estar obert a purificar 

el que no és bo i a rebre nous dons de Déu. Anima els joves a seguir les sendes de fraternitat per no caure en la temptació de tancar-se en un 

mateix. Acaba demanant joves compromesos (nn. 168-174). 
 

6.- "Joves amb arrels" (nn. 179-201). El Papa amb to personal anima el jove "que no t’arrenquin de la terra", demanant-li que no menyspreï ni 

rebutgi la història, la riquesa espiritual i humana que es va anar transmetent al llarg de les generacions, ignorant tot el que els ha precedit. Anima 

els joves a cuidar la seva relació amb la gent gran, advertint del perill de la ruptura entre generacions. Si els joves i els ancians s'obren a l'Esperit, 

produeixen una combinació meravellosa. Els ancians somien i els joves veuen visions. Com complementar-los? Els convida a arriscar-se junts, 

joves i ancians, per poder aprendre els uns dels altres. 
 

7.- El capítol setè (nn. 202-247) dedicat a "La pastoral dels joves". Afirma amb rotunditat que la pastoral juvenil ha de ser una pastoral sinodal, 

subratllant com els mateixos joves són agents de la pastoral juvenil. Proposa unes grans línies d'acció en la pastoral dels joves (nn. 209-215): una 

és la recerca, la convocatòria, la crida que atregui nous joves a l'experiència del Senyor. Una altra és el creixement, el desenvolupament d'un 

camí de maduració dels que ja han fet aquesta experiència. Crear ambients i llocs adequats, que els acullin i on s’hi puguin acostar 

espontàniament i amb confiança a l’encontre d'altres. Dedica un apartat a parlar de la pastoral de les institucions educatives (nn. 221-223), 

presentant diferents àmbits per desenvolupar pastorals. Reclama una pastoral popular juvenil, animant que els joves siguin sempre missioners, 

destacant que és imprescindible l'acompanyament dels adults (nn. 242-247): els joves necessiten ser respectats en la seva llibertat, però també 

necessiten ser acompanyats. 
 

8.- El capítol vuitè (nn. 248-277) tracta de "la vocació". El fonamental és discernir i descobrir que el que Jesús vol de cada jove és abans de res 

la seva amistat, l'amistat amb Ell.  En el diàleg amb Simó Pere la gran pregunta de Jesús va ser: «M'estimes?»  (Jo 21,16), és a dir: ¿Em vols 

com amic? La missió que rep Pere de cuidar els seus anyells sempre en connexió amb aquest amor gratuït, amor d'amistat. El Papa anima a "ser 

per als altres", vocació entesa en el sentit precís de la crida al servei missioner dels altres. Cridats pel Senyor a participar en la seva obra 

creadora, aportant al bé comú a partir de les capacitats que rebem. 

Després se centra en "l'amor i la família" (nn. 259-267). Un altre apartat és el dedicat al treball que defineix i influeix en la identitat i 

l'autoconcepte d'un adult jove i és lloc fonamental on es desenvolupen amistats i altres realitats. I acaba tractant sobre les "vocacions a una 

consagració especial" (nn. 274-277): el sacerdoci i la vida religiosa. 
 

9.- El capítol novè i últim (nn. 278-282) està tot ell dedicat al "discerniment", que per al Papa és clau perquè els joves no es converteixin en 

titelles a mercè de les tendències. Tracta de com discernir la vocació, indicant que és una tasca personal que requereix espais de solitud i de 

silenci. Cal fer-se preguntes com "qui sóc jo?", però el Papa indica la gran pregunta: "Per a qui sóc jo?". Ets per a Déu, sens dubte. Però Ell va 

voler que fossis també per als altres. I convida els joves a escoltar la crida de l'Amic Jesús. Subratlla que és imprescindible l'escolta i 

l'acompanyament dels joves. "Escolta" que requereix tres sensibilitats fonamentals: escoltar la persona (indica el valor que té l'altra persona per a 

nosaltres, més enllà de les seves idees i de les seves eleccions de vida); escolta discernidora (què em diu aquesta persona, què em vol dir, què 

desitja que jo comprengui); escoltar els impulsos que l'altre experimenta d'anar cap endavant. És l'escolta profunda de "cap a on vol anar 

veritablement l'altre". 
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