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EXHORTACIÓ APOSTÒLICA POSTSINODAL   CHRISTUS VIVIT 
 

CAPÍTOL TERCER– VOSALTRES SOU L’ARA DE DÉU (64-110)

 

1- QUÈ ENS DIU L’EXHORTACIÓ? 

Després de recórrer la Paraula de Déu i reconèixer en Jesús els valors i la missió que cerquen els joves, el Papa Francesc ens 

convida en aquest capítol a mirar com són els joves d’avui, i que els mirem no només com a un projecte de futur sinó com 

aportació real al present  de la família, l’església i la societat. Però donat que els temps canvien i no sempre el mon dels 

adults i el dels joves conflueixen amb perfecte harmonia, cal mirar-los en positiu, cal que això no sigui un obstacle per 

seguir buscant la millor manera de comunicar-nos, de trobar camins i no muralles, reconèixer possibilitats i no només 

perills, de mirar-los com els mira Déu Pare, capaç de valorar i alimentar les llavors de bé sembrades en la “terra sagrada” 

que és el cor de cada jove, portador de llavors de vida divina que ens pertoca regar i abonar.  

Així doncs, amb aquesta mirada positiva cal que donem resposta a una pregunta: com són els joves avui i què els passa? A 

partir de les dades que es van recollir per la preparació del Sínode, s’ha fet a mode d’estudi, una valoració de la joventut 

actual que resumim tot seguit. Abans fem notar que amb el terme “joventut” parlem d’una franja d’edat entre 16 i 29 anys i 

no representa un grup homogeni sinó que hi ha pluralitat de grups que viuen situacions diferents dins la seva peculiaritat, 

marcada per diferències geogràfiques, històriques, culturals i religioses.  

Què els passa als joves d’avui? 

- Joves que viuen en un mon en crisi 

▪ Molts viuen en contextos de guerra i pateixen la violència en una innombrable varietat de formes, causa 

comportaments  

▪ Altres són manipulats amb ideologies contraries a la fe i nombrosos els que pateixen formes de marginació i 

exclusió social per raons religioses, ètniques o econòmiques. 

▪ Alhora, veiem un mon excessivament sexualitat amb una publicitat que ensenya a les persones a estar sempre 

insatisfetes i contribueix a la cultura del descart, on els mateixos joves acaben convertits en material 

descartable. 

- La relació amb el mon dels adults 

▪ Alguns joves «senten les tradicions familiars com opriments i fugen d'elles impulsats per una cultura 

globalitzada que els deixa sense punts de referència 

▪ En altres casos no hi ha conflicte sinó indiferència. 

▪ Hi ha adults que assumeixen estils juvenils, invertint la relació entre generacions. D'aquesta manera, es corre el 

risc que la relació entre joves i adults romangui en el pla afectiu, sense tocar la dimensió educativa i cultural . 

Quant mal fa això als joves, encara que alguns no ho adverteixin! Els mateixos joves ens han fet notar que això 

dificulta enormement la transmissió de la fe. 

- Desitjos, ferides i recerques 

▪ Els joves reconeixen que el cos i la sexualitat tenen una importància essencial per a la seva vida i de 

vegades veuen la moral sexual com «causa d'incomprensió i d'allunyament de l'Església, ja que es percep com 

un espai de judici i de condemna».  

▪ En alguns contextos juvenils es difon un cert atractiu pels comportaments de risc, buscant emocions fortes i 

s’equivoquen sovint. 

▪ Com a conseqüència porten els errors, fracassos i tristeses, els sentiments de culpa clavats a l’ànima. 

▪ En molts joves reconeixem grans desitjos: de Déu, de fraternitat, d’aportar alguna cosa al mon i en molts d’ells 

un gran desig de fer una vida diferent. Estan esperant una paraula, una llum, un alè per obrir-se a un mon 

nou. 

- El mon digital 

▪ El web i les xarxes socials han creat una nova manera de comunicar-se i de vincular-se, i «són una plaça en què 

els joves passen molt de temps i es troben fàcilment 

▪ La immersió en el món virtual ha propiciat també una mena de "migració digital", és a dir, un distanciament de 

la família, dels valors culturals i religiosos, que porta a moltes persones a un món de solitud i de auto invenció, 

fins a experimentar així una manca d'arrels encara que romanguin físicament al mateix lloc. 
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▪ En alguns casos a traves del mon digital han entrat al mon del joc i la pornografia però també hi ha joves que 

en aquests àmbits són creatius i de vegades genials. És el que feia el jove venerable Carles Acutis. 

 

2- IDEES-REFLEXIÓ PER A LA PASTORAL 

Davant d’aquesta exposició de com és la joventut actual el Sant Pare parla a l’Església com acollir i sortir a l’encontre dels 

joves. L’Església i els joves. L’Església ens hem de commoure amb el dolor dels joves, que ens hauria de tocar els cor i fins 

i tot davant alguns drames, ens hauria de causar el plor com expressió de la misericòrdia i la compassió. A vegades el dolor 

d'alguns joves és tant punyent que només els podem fer presents aquestes paraules de Jesús: «Feliços els afligits, perquè 

seran consolats» (Mt 5,4). Hi ha joves que van poder obrir-se camí en la vida perquè un dia els va arribar aquesta 

promesa divina. Tant de bo sempre hi hagi prop d'un jove sofrent una comunitat cristiana que pugui fer ressonar 

aquestes paraules amb gestos, abraçades i ajudes concretes. 

3- QÜESTIONS A COMPARTIR I PROPOSTES/CONCLUSIONS 

Algunes qüestions que se’ns plantegen de la lectura d’aquest capítol, poden ser les següents: 

- Cada vegada és més sovint veure arribar joves ferits, hem d’acollir-los mirant com podem fer per curar les ferides. 

S’han de portar al metge de l’ànima però també és necessari que els adults (fills d’un altre ”mon”) fem també una 

mica de metges i ens hem de preparar amb eines per reconduir-los amb fermesa i tendresa cap el camí que els durà 

la felicitat. Ho fem així?  

- Ajudem als joves a que aquesta societat no els robi l'esperança i l'alegria, a que no els  utilitzi com a esclaus  dels 

seus interessos.  

- Animem-los a ser diferents, a ser més perquè són mes importants que qualsevol cosa. No serveix tenir o aparentar 

sinó ser el que Déu, el Creador, sap que pot ser, és a dir molt més que el que li ofereix el món.  

- Ensenyem-los a invocar l'Esperit Sant i a caminar amb confiança cap a la gran meta: la santedat. A no ser 

fotocòpies sinó ells mateixos.  

- Perquè la joventut compleixi la finalitat que té en el recorregut de la vida, ha de ser un temps de lliurament generós, 

d'ofrena sincera, de sacrificis que fan mal però que ens tornen fecunds.  

 

4-  TEXTOS EVANGÈLICS/PREGÀRIA 

  

«Si para recobrar lo recobrado 

debí perder primero lo perdido, 

si para conseguir lo conseguido 
tuve que soportar lo soportado, 

Si para estar ahora enamorado 
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 comprendido 

que lo que el árbol tiene de florido 
vive de lo que tiene sepultado» 

(Francisco Luis Bermúdez, “Soneto”, dins Cielo de tierra, Buenos Aires 1937 –citat al nº 108) 

Parenostre… 
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