L'Església sempre, però amb una especial urgència en el nostre temps, està
abocada a assumir amb generositat la
tasca de l'evangelització. I sou els
joves els qui preneu el testimoni per
a fer-ho possible a partir d'ara.
Els cristians hem de donar raó
de la nostra fe i la nostra esperança, construint la nostra vida sobre
la base ferma que trobem en
l'Evangeli de Crist. Per a això, resulta
particularment important que ens
parem a contemplar el lloc que ocupa
el baptisme com a fonament en els
sagraments de la vida cristiana i de la
missió de l'Església.
Pau, l'anomenat Apòstol dels Gentils, és a
dir, d'aquells que mai havien sentit parlar del
Déu d'Israel, va començar la seva predicació i la
seva vida missionera després del seu baptisme.
Ens acostarem a la seva figura, la qual s'actualitza en cada cristià convertit a Crist, que, tant
ahir com avui, està anomenat i enviat, pel fet de
Descobrir, d'una manera vivencial, la relació
radical entre baptisme i missió.

ser batejat, a la missió d'anunciar la Bona
Notícia de Déu.

Acompanyar als joves perquè puguin
reconèixer-se com a protagonistes en la
missió de l'Església.
Animar-los a participar en la missió mitjançant
la seva cooperació espiritual, econòmica
i personal.

Domund 2019

Text bíblic: camí de Damasc
Es llegeix el text bíblic de la conversió i missió de Saule: Fets 9, 1-20. Es pot buscar en YouTube
algun vídeo entorn del camí de Damasc i la conversió de sant Pau, per a visionar-ho en el grup.

Treball en grups: conversió, baptisme, missió
Fem dos treballs successius de reflexió en grups, mitjançant la tècnica de "experts": 1) Dins de
cadascun dels grups formats, cada membre treballa un parell de minuts un dels textos que es presenten. 2) Després, es reuneixen els "experts" dels diferents grups que han treballat un mateix text i
comparteixen entre ells. 3) Finalment, els "experts" en cada text presenten a la resta de companys,
en grup gran, les seves conclusions.

1. La conversió porta al baptisme
1.1. El baptisme ens purifica per dins. No és un simple fet simbòlic o extern. El
baptisme imprimeix caràcter en nosaltres. Ens transforma, ens canvia i ens posa en situació de ser guiats en la nostra vida per l'Esperit Sant, juntament amb la resta de la comunitat cristiana.
1.2. El baptisme ens fa persones noves. Saule, després de la seva conversió i baptisme, canvia el seu nom a Pau, que significa 'petit'; ell es considera el més petit dels apòstols. És un signe de la conversió profunda en la seva vida, en què passa, de ser perseguidor dels cristians, a apòstol de Crist.
1.3. El baptisme ens xopa d'Esperit Sant. La vida del cristià és com una porta on
solament hi ha un pany, que està en el nostre costat. Déu estarà sempre atent i pacient
per a poder entrar, però només quan, des de la nostra llibertat, l'obrim. En el baptisme,
el cristià obre aquesta porta perquè l'Esperit Sant xopi la seva vida.

(Solució al "pasapalabra" de pàg. 4: Ananies, Baptisme, Cor, Damasc, Esperit Sant, Fe,
Gracia, Hereus, Impuls, Jesucrist, Kerigma, Lliures, Missioners, Notícia, Oració, Petit,
Riqueses, Regne, Saule, Temps, Unitat, Vida, Extraordinari, Anyell, Zel).

2. L'anunci missioner neix de la conversió del cor
2.1. Un cor que deixa l'egoisme (cf. Lc 14,27). No som illes ni el melic del món. La
felicitat o la llibertat, per exemple, no són propietat d'un mateix, sinó de la humanitat
sencera. No puc buscar la felicitat a costa d'uns altres, ni puc creure que ser lliure és fer el
que em doni la gana. La conversió del cor ens convida a mirar als altres i a sortir a la seva
trobada, com fan els missioners.
2.2. Un cor sensible al sofriment del germà (cf. Mt 25,40). Santa Teresa de
Calcuta explicava que, a vegades, en curar les ferides infectades dels moribunds dels
carrers de Calcuta, en netejar els seus cossos ronyosos, sentia nàusees. Però, en aquests
moments de la seva vida missionera, recordava que estava curant i sanant al mateix
Crist, i això la reconfortava.
2.3. Un cor obert al món (cf. Mt 28,19). Per a un cristià, el món es queda petit. El
mandat de Jesús als seus deixebles consisteix a anunciar la Bona Notícia a totes les persones de tots els pobles i de tots els temps. No hi ha fronteres per a l'anunci de l'Amor.
Aquest anunci es fa amb paraules –acompanyats per la força i la valentia de l'Esperit
Sant– i amb obres –tenint preferència pels més pobres i abandonats–.
2.4. Un cor que busca ser perfecte en l'amor (cf. Mt 5,48). Jesús ja coneix les
nostres imperfeccions, febleses i limitacions; el que ens demana és que aspirem a estimar com Déu ho fa: sense condicions, límits ni contrapartides, gratuïtament, sense
esperar res a canvi. S'estima en la mesura en la qual s'accepta sofrir pel bé de l'altre; el
qui no estima no sofreix, però no gaudeix ni viu. Aquest és l'amor que demostra el veritable missioner.
2.5. Un cor que prega (cf. Mt 6,15). El cristià sap on trobar l'aliment, les forces, la
connexió amb el Pare. Sap on reposar, on descarregar el pes de cada dia, d'on beure i
menjar per a tornar al treball quotidià. Els sagraments i l'oració són oasi en el desert i
bàlsam després del dur treball.

1.

Pasapalabra (per a competir per grups).
A. Cristià de Damasc que va batejar a Saule.

de l'Església que ens incorpora a la missió.

B. Sagrament

C. El de cadascun

està cridat a convertir-se.

D. Lloc al qual es dirigia Pau quan

es va trobar amb Jesús.

E. És Déu, i ens xopa d'amor, força,

valentia...
missió.
etern.

F. Un do que rebem en el baptisme i compartim per la
G. Maria és plena d'ella.

H. Els cristians, ho som del cel

I. Força que mou als apòstols a ser missioners.

sobre qui prediquen Pau i cadascun dels missioners.
L. Jesús ens va dir: "La veritat us farà...".

J. Aquell

K. Anunci, en grec.

M. Estem cridats a ser-ho pel fet de ser batejats.

N. Tots els dies hi ha moltes, però la de l'Evangeli és la Bona.
dar-se d'ella cada dia.
gui a elles.

P. Significat del nom de Pau.

Q. (La conté). És perillós que el cor s'ape-

R. Els cristians estem cridats a treballar pel de Déu.

seva conversió.

S. Nom de Pau abans de la

T. Compartir-ho amb qui ens necessita és el primer gest d'amor.

hem de buscar que existeixi sempre entre nosaltres.
abundància.

O. Els missioners mai poden obli-

V. Jesús va venir perquè la tinguéssim en

X. (La conté). Aquest octubre és un Mes Missioner...

un títol per a Jesús que apareix en l'Evangeli de Joan.

U. Els cristians

Y. (La conté). "... de Déu" és

Z. Interès ardent i actiu que tot missioner

té per portar la Paraula de Déu.

2.

Videoclip. Tots junts veiem el vídeo de Grilex i NFTW, elaborat amb motiu del Mes Missioner
Extraordinari (disponible en el canal de YouTube d'OMP).
Quina frase de la lletra de la cançó t'arriba
més? Per què?
Què et suggereixi la idea de la "cadena de
bondats"? Què té a veure això amb el baptisme? I amb la missió?
De quines maneres pots participar en aquesta "cadena de bondats" missionera?

3.

Oració i compromís. Entre tots, amb el professor o catequista, busquem algun compromís missioner concret que puguem assumir com a grup i verificar en el temps que fixem. Concloem pregant
junts l'oració del Mes Missioner Extraordinari, vàlida també per al Domund.

Aitor Pastor
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