Mostrar als nens que tota missió neix d'una trobada amb Jesús.
Presentar-los el camí que van prendre alguns missioners, que van
seguir a Jesús després de la seva trobada amb Ell.
Reforçar la sensibilitat dels nens cap a la formació cristiana.
Mostrar que el Domund ens demana una sortida ad gentes per a
transmetre la Bona Notícia a tothom.

"Joan proclamava: «Darrere de mi ve el qui és més fort que jo i no mereixo ajupir-me per a deslligar-li la corretja de les seves sandàlies. Jo us he batejat amb aigua, però ell us batejarà amb l'Esperit Sant». I va succeir que
per aquells dies va arribar Jesús des de Natzaret de Galilea i va ser batejat per Joan al Jordà" (Mc 1,7-9).
Jesús es deixa batejar per qui no es considerava digne ni de deslligar-li les sandàlies. Amb aquest
gest, Jesús ensenya precisament quina ha de ser l'actitud del batejat: la humilitat. Des d'ella, Jesús
expressa la seva fidelitat al pla que Déu Pare té per a Ell. El baptisme impulsa a Jesús amb força a realitzar la seva gran missió: la predicació de la "Bona Notícia" (que això significa Evangeli).
Amb el seu propi exemple, Jesús ens mostra que el baptisme és també el començament de la missió:
de la teva, de la meva, de la nostra. Així entenem perquè el baptisme és un enviament. Com coneixem a
Jesús, l'estimem, el seguim i ho comuniquem als altres.

La missió és fruit d'un enviament de Jesús. Ell ens envia per una cosa important: té una
bona notícia que transmetre al món.
Els missioners i missioneres són els seus corresponsals, aquells que comuniquen la seva notícia.
Els missioners no estan bojos; o bé, sí: podríem dir que estan bojos per Jesús, i així el
món es veu diferent. Les coses continuen sent com són..., però les persones que miren i
actuen com Jesús, no. Si volem ser missioners, no podem romandre impassibles. Quan es
coneix a Jesús i la seva Gran Notícia, passem a l'acció.

Has vist o escoltat alguna vegada un informatiu? Has llegit
un diari? Has sentit alguna cosa sobre les notícies que s'expandeixen per les xarxes socials?
Perquè Jesús té una notícia que no podem deixar escapar!...
Els bons periodistes són els que esbrinen quina és la notícia, què està passant... Investigues amb mi?

QUÈ ha passat?
Que Jesús ha ressuscitat i ha mostrat que és el camí, la veritat i la vida.

QUI envia?
No envia qualsevol: envia Jesús de Natzaret, aquell a qui seguim els cristians.
Creiem en Ell com el Ressuscitat que va vèncer a la mort i té paraules de vida eterna.

QUAN s'envia?
En tot moment Jesús crida a la seva missió, encara que
en la celebració de l'eucaristia els cristians tenim una
excepcional ocasió de trobada.

A ON porta l'enviament?
A tots els llocs del món, especialment on més manca faci l'amor.

PER QUÈ l'enviament?
Sorgeix com a resposta davant de tot l'amor que ens dóna Déu.
Els missioners són missatgers d'una bona notícia.
Jesús és un bon amic que ens convida a unir-nos a la seva missió. Acollir
aquesta invitació és una lògica resposta quan el coneixem... Té molt sentit donar
tot el que s'és i es té quan s'ha experimentat l'amor!

PER A QUÉ l'enviament?
Deia un sant, sant Ignasi, que, per a no perdre el temps, sempre cal saber a on es
va i a què. La missió de Jesús sana al món i a les persones no només materialment,
aportant el que necessiten, sinó, sobretot, espiritualment.
Encara que produeix moltíssima felicitat, la missió no es fa en benefici propi.
Es fa per als altres, a través d'actes de lliurament generós.

COM es compleix l'enviament?
El camí el marca Jesús en el sermó de la muntanya, quan va
proclamar les benaurances. Al costat de la seva vida i el seu
exemple, són un programa d'acció que ens mostra el camí per
a ser uns bons "corresponsals" seus.

1. A la caça de la notícia
Dibuixa a un missioner o missionera que coneguis, del qual hagis sentit parlar o que hagi fet alguna
cosa que hagi estat notícia. Pot ser algú pròxim o sobre el qual hagis investigat pel teu compte. Posa
sota com es diu, què ha fet i per què l'has triat.

2. Analitza la notícia i fes-la viral amb la teva actitud
Destaca tres qualitats principals del missioner/a que has triat.
Ara cal transmetre a uns altres aquesta mateixa bona notícia que anuncia aquest missioner: fer-la
viral! Ho aconseguirem no amb moltes paraules, sinó amb obres. Per a això, tria una de les qualitats anteriors i assenyala una acció concreta que tu, des de la teva pròpia
vida, pots fer per a imitar-la.
Si aconsegueixes realitzar l'acció que has posat anteriorment, canviaria
alguna cosa al teu voltant? Quines conseqüències tindria?

3. Preguem junts
Passar a l'acció depèn de tu. Encara que el que facis siguin petites coses,
per a Jesús són grans si les fas amb el cor i pensant en Ell, perquè l'admires
i el vols imitar. Per fer això no pots comptar només amb les teves forces:
necessites demanar la seva ajuda i parlar-li amb sinceritat, perquè t'empenyi a caminar cap a l'acció com t'has proposat. Dedica-li la següent pregària
amb afecte i posa't en camí!:
Jesús, quants missioners et segueixen!
Quants volen fer el bé al teu estil!
Podré ser jo una d'aquestes persones tan especials?
A vegades em despisto i vaig per altres camins,
però saps que m'encantaria ser com Tu,
aprendre de Tu, anar per on Tu ens indiques.
Encara que sigui feble, Tu em donaràs força.
Encara que sigui difícil, Tu m'ajudaràs a millorar.
Gràcies Jesús!
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