Tema 10: Evangelització
Cridats a ser llum del món i
sal de la terra

CRIDATS A SER LLUM DEL MÓN I SAL DE LA TERRA
Junts en la missió amb un cor nou en un món nou

INTRODUCCIÓ
Parlar de missió marista realitzada amb un cor nou i en un món nou és parlar sobre el treball apostòlic que
fem o pensem fer en el futur. Estem cridats a realitzar aquesta tasca apostòlica en conjunt, és a dir, tots els
maristes, germans i laics.
Quin rostre ha de tenir aquesta missió marista renovada perquè pugui ser efectivament creadora d’un
nou món?
Escoltant l’himne de la Jornada Mundial de la Joventut de Toronto el 2002, que ens crida a ser llum del
món i sal de la terra, trobem alguns elements que formem part de la missió marista cridada a ser creativa i
innovadora. I si llegim el document Evangelitzadors entre els joves trobem pràcticament els mateixos
elements. El número 142 presenta els cinc elements pedagògico-pastorals que haurien de ser presents en tot
apostolat marista, mirant cap al futur amb creativitat. Tres d’aquests elements es troben també en l’himne
de Toronto: l’experiència de la fraternitat, l’educació de la fe i l’acompanyament dels joves.

IL·LUMINACIÓ
•

Himne “Llum del Món” (JMJ, 2002, Toronto, Canadà)

Celui que de nos yeux nous avons vu,
Celui que de nos mains nous avons pu toucher,
Celui que nos oreilles ont entendu,
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré...
Voilà Celui que nous vous annonçons
Et qui a resplendi
Sur la terre ou nous vivons!
So many in our world drift into sleep,
while others only know a darkness without end.
Let brothers rise to call them from the deep!
Let sisters take their hands
to heal and be their friends.
Together, let us stand against the storm
and in the heart of night be the watchers of the morn.

2 Fases Local i Provincial: orientacions i materials

Refrain:
Lumière du monde!
Sel de la terre!
Soyons pour le monde
Visage de l’amour!
The light of the world
Christ is our light.
We shine with his brightness,
The reflection of his light
From day to day!

Hay tantos que se pierden al buscar
Sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar
Compartir su dolor, presentarles a Jesús;
Quizás ellos pudiesen comprender
Que es en el partir del pan
Que podemos renacer.

•

La gente dove andare più non sa,
In noi cercando va l’amore che non ha:
Il senso della vita troverà
Facendo insieme a noi la Comunità...
Così potrà conoscere
Gesù Spezzando il pane che
Vita eterna donerà!

Elements comuns entre l’himne i el nº 142 d’Evangelitzadors entre els joves.
La educació en la fe

La nostra missió està cridada a desenvolupar un procés que educa els joves en la fe. Educar els joves en la fe
és, finalment, anunciar-los Jesucrist i Jesucrist Ressuscitat.
La fraternitat
La nostra missió ha de portar els joves a viure una experiència vibrant de fraternitat. En altres paraules,
l’himne ens convida a ser germans i germanes vivint tots junts una experiència d’amistat.
L’acompanyament
La nostra missió, diu el nº 142, se centra en l’acompanyament, absolutament necessari per personalitzar
els processos formatius, cicatritzar les ferides i ajudar els joves a sentir la presència de l’Esperit en els seus
cors (cf. Evangelitzadors entre els joves, 152 ).
L’Esperit, ànima de la missió
El capítol 4 del document Evangelitzadors entre el joves té per títol “Si el Senyor no construeix la casa...”
(Salm 126), cita ben coneguda i estimada en la tradició marista.
L’última estrofa de l’himne es refereix a la necessitat absoluta de l’Esperit de Déu en la tasca
evangelitzadora que realitzem. És una altra manera de dir que, en última instància, és el Senyor qui construeix
la casa. L’Esperit de Déu, que els nostres germans ortodoxos anomenen “l’energia de Déu”, és l’ànima de la
missió. Nosaltres, en el llenguatge de Sant Pau, estem cridats a ser “col·laboradors de Déu” (cf. 2 Cor 6, 1).
•

Evangeli - Mateu 5,13-16. Sal i Llum

Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res,
sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi.
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Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú no encén una llàntia
per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli
igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.

ENS ENRIQUIM COMPARTINT
• Col·locar en el centre un mapamundi o un globus terrestre.
• Cadascú escriu en un full de paper alguna crida comuna en relació a la missió.
• Compartir el que cadascú ha escrit i col·locar el full amb la crida al costat del globus.
• Comparteix una experiència de la teva vida en què vas ser “llum i sal” per als altres.
• Es pot cantar alguna cançó cada dues o tres reflexions compartides.
• Cadascú escriu en un full de paper una paraula que tradueixi el seu somni.
• Enganxar el full amb el somni en un globus inflat.
• Llançar els globus enlaire amb els somnis dels membres del grup... els oferim a Déu. Es pot acompanyar aquest
gest amb una música de fons.
• Després d’uns moments, fer explotar els globus i saludar amb una abraçada els altres membres del grup.

CONCLUSIÓ I CELEBRACIÓ
Finalitzar la reunió con una pregària que ajudi a recollir el camí recorregut pel grup.
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