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EXHORTACIÓ APOSTÒLICA POSTSINODAL   CHRISTUS VIVIT 
 

CAPÍTOL SETÈ– LA PASTORAL DELS JOVES (202-247)

 

1- QUÈ ENS DIU L’EXHORTACIÓ? 

El capítol setè (nn. 202-247) està enterament dedicat a "La pastoral dels joves".  

Ja el títol té un missatge: no és pastoral juvenil o pastoral amb joves. “Dels” mostra que és alhora una pastoral destinada als 

joves i una pastoral on els joves tenen iniciatives i són protagonistes. 

 

El Papa afirma amb rotunditat que la pastoral juvenil ha de ser una pastoral sinodal, subratllant com els mateixos joves són 

agents de la pastoral juvenil. I 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.  

El Papa destaca que necessitem crear ambients adequats, llocs propis que ells puguin condicionar al seu gust, i on puguin 

entrar i sortir amb llibertat, llocs que els acullin i on s’hi puguin acostar espontàniament i amb confiança a l’encontre 

d'altres joves.  

Dedica un apartat també a parlar de la pastoral de les institucions educatives (nn. 221-223), presentant diferents àmbits per 

desenvolupar pastorals concretes.  

Dedica també un ampli apartat reclamant una pastoral popular juvenil, no elitista ni de grups tancats,  animant al fet que els 

joves siguin sempre missioners,  

Acaba destacant que és imprescindible l'acompanyament dels adults (nn. 242-247) ja que els joves necessiten ser respectats 

en la seva llibertat, però també necessiten ser acompanyats. Aquí la comunitat cristiana té molta importància. 
 

 

 

2- IDEES-REFLEXIÓ PER A LA PASTORAL (Grans línies d’acció -209 a 215) 

Frases que és converteixen en reflexions per la parròquia/realitat/moviment, sobre tot per pensar de quin jove parlem... 

 Grans línies d’acció 

210(recerca)... “La cosa més important és que cada jove s’atreveixi a sembrar el primer anunci en aquesta terra fèrtil que és 

el cor d’un altre jove” 

211(recerca)... “Privilegiar l’idioma de la proximitat, el llenguatge de l’amor desinteressat... Acostar-se als joves amb la 

gramàtica de l’amor, no pas amb el proselitisme” 

212 (creixement)... “Calmem l’obsessió per transmetre un cúmul de continguts doctrinals, i primer de tot mirem de suscitar i 

fer arrelar les grans experiències que sostenen la vida cristiana” 

215...”Mitjans i recursos variats per ajudar als joves a créixer en la fraternitat, a viure com a germans,..., a crear comunitat, a 

servir als altres, a estar a prop dels joves” 

 Ambients adequats 

216...”Les comunitats com la parròquia i l’escola haurien d’oferir camins d’amor gratuït i promoció d’afirmació i 

creixement” 

217...”Crear “llar”..., “crear família”..., “cases de comunió”...És teixir llaços que es construeixin amb gestos senzills, 

quotidians i que tots podem realitzar” 

 Distints ambients per a desenvolupaments pastorals 

(224-229) Propostes de pregària i moments sacramentals – servei - expressions artístiques - pràctica esportiva - el contacte 

amb la creació 
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 Una pastoral popular juvenil 

231...”Líders realment “populars”, no elitistes o clausurats en petits grups de selectes... Apareguin a auscultar el sentir del 

poble, a constituir-se en els seus portaveus i a treballar per la seva promoció” 

234...”Una pastoral juvenil capaç de crear espais inclusius, on hi hagi lloc per a tot tipus de joves i on es manifesti realment 

que som una Església de portes obertes” 

235...”Ha d’haver lloc per aquells que tenen altres visions de la vida, professen altres credos o es declaren aliens a l’horitzó 

religiós” 

 

3- QÜESTIONS A COMPARTIR I PROPOSTES/CONCLUSIONS 

Tot el capítol, però especialment el darrer bloc,  L’acompanyament dels adults (242 a 247),  té connotacions a nivell 

comunitari o de grup. Amb la idea central de respectar la llibertat dels joves però acompanyar-los, les qüestions poden ser 

les següents: 

(242) Primer des de la família: ajudem a les famílies cristianes a saber acompanyar al jove? A la nostra realitat, pastoral 

juvenil i pastoral familiar van de la mà? 

(243) Segon, des de la comunitat. Se sent la comunitat sencera responsable? Els joves són coneguts a tots els àmbits? 

(243 i 246) Tercer, amb acompanyants concrets. Ho veiem com un carisma? 

                   Tenim clar com ha de ser un veritable acompanyant (llegir 246)? 

(245) Quart, amb la capacitació de líders. Tenim programes de lideratge juvenil? És una prioritat capacitar membres de la 

comunitat per aquest servei? 

 

4-  TEXTOS EVANGÈLICS/PREGÀRIA 

 Jn 13,14 (manament nou)  /  Rm 13,10 (plenitud de la llei)   /  Mt 13,24-30 (blat i jull)  /  Lc 24, 13-35 (Emaús)   /        

Mt, 24-25 (casa sobre roca) 

 Canta como suelen cantar los viandantes; canta, pero camina; alivia con el canto tu trabajo, no ames la pereza: 

canta y camina.  

¿Qué significa «camina»? Avanza, avanza en el bien. Tú, si avanzas, caminas; pero avanza en el bien, en la recta 

fe, en las buenas obras: canta y camina.  

No te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado. 

 (Sant Agustí, Sermó 256 –citat al nº 226-) 

                                   Parenostre… 
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