Tema 9: Evangelització
Germanes i Germans
pels joves,
veure Crist en l’altre.

GERMANES I GERMANS PELS JOVES, VEURE CRIST EN L’ALTRE
Essència de la Missió Marista

INTRODUCCIÓ
En el món d’avui en dia, no hi ha cap repte més important que el que enfronta l’Església amb
l’evangelització del jovent. En molts països, generacions senceres s’estan apartant de l’Església catòlica.
Una espiritualitat arrelada en una relació cada cop més profunda amb Jesús, està sovint essent agafada per
filosofies caracteritzades per la seva superficialitat i individualisme. Com Maristes, acceptem aquests reptes
amb els braços oberts, amb energia, esperança i humilitat. Som cridats a explorar d’altres vies vers “noves
terres”, on els joves escoltaran: Quina meravella, Jesús t’estima!”, mitjançant la nostra escolta, saber que
compten amb la nostra alegra presència al seu costat. Per a ser evangelitzadors, hem de ser evangelitzats
constantment, tenir un cor que no conegui fronteres.

EXPERIÈNCIA HUMANA
Evangelització
• És el procés mitjançant el qual l’Església, moguda per l’Esperit, proclama i difon l’Evangeli arreu del
món. (Directori General per a la catequesi).
• Evangelització és no quedar-se de braços creuats! (G. Emili Turú)

Es demana als participants que reflexionin sobre les següents preguntes i que les comparteixin en grups:
• Quin és el teu primer record de la presència de Déu?
• Quins moments a la teva vida han estat significativament evangelitzadors o plens de l’Esperit?
• Com mires de mantenir-te sempre receptiu a l’Esperit?

IL·LUMINACIÓ CREIENT
• Projecta el vídeo de reflexió anomenat “Evangelitzadors entre els joves”, que es troba a la pàgina web
Champagnat.org, disponible en anglès, castellà, portuguès i francès.
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•
Havent vist el vídeo com a introducció i la música de reflexió de fons, els grup llegeix les cites
seleccionades del document. (El grup pot decidir si eixamplar aquesta activitat utilitzant seccions
alternatives d’altres parts del document).

Evangelitzadors entre els joves
53. Jesús inspira la nostra relació amb els joves. Com ell, els convidem a posar-se drets: “Talita Cumi”
(Llc 8, 40-46), essent respectuosos de la seva intimitat personal, creient en les potencialitats, capacitats i
somnis. Sortim al seu encontre amb una actitud pedagògica nascuda de l’amor a la persona humana i amb
la decisió d’acompanyar “la vida” com a lloc privilegiat de trobada. Així, com va fer Jesús amb Zaqueu (Llc.
19, 1-10), apostem més pels processos de vida i fe que pels resultats, apropant-nos als joves amb paraules
que confirmen, vinculen i envien. Els acompanyem en el camí de l’amor, en l’amor dels uns pels altres (Jn
13, 34-35), un amor com el de Jesús, un amor que en ser posat en pràctica revela al món que som els seus
deixebles.
79. La vida i el rostre dels joves (de cada jove) són per a nosaltres lloc de revelació i trobada amb el Déu
de la vida. Descobrim i experimentem Déu en les realitats quotidianes de la nostra vida. Aquesta lectura
creient de la realitat ens ajuda a interpretar la seva acció alliberadora en el món. Inspirats per Maria,
percebem la vida i el rostre de cada jove, com el lloc on escoltem, servim i estimem Déu.
112. A través de moltes estructures i projectes educatius a tot el món, els Maristes estem en contacte
directe amb els joves i coneixem el seu entusiasme i vehemència. Estem ben situats per a poder canalitzar
la seva fam de pertinença, oferint-los programes que puguin donar sentit a les seves vides. D’aquesta
manera ens trobem en una posició privilegiada per a poder fer una contribució significativa a la vida de
l’Església i dels joves mitjançant una Pastoral Juvenil organitzada, orgànica, estructurada i sistemàtica.
153. Per un bon acompanyament, ens cal conèixer i comprendre el fenomen juvenil. Com a a pòstols de
la joventut i hereus del carisma de Champagnat, creiem que l’educació i evangelització dels joves és un do i
i un repte per a tots nosaltres. Per tant, cal respondre de forma competent a aqueta crida. No n’hi ha prou
amb la bona voluntat. Llegir i estudiar sobre la joventut i estar enmig d’ells, mirant de percebre els seus
somnis i desafiaments, les seves esperances i dificultats, és essencial per a qui vol assumir la causa juvenil
com a camp preferencial de l’evangelització.
211. Somiem i creiem, com a maristes, que cada jove està habitat per la divinitat. Somiem i creiem en
una teologia jove, revestida i amarada amb símbols i signes juvenils. Somni i creença que es transforma en
un itinerari de fe i que es converteix en element substancial de la vida dels grups del a PJM i, per tant, de la
vida dels joves arreu del món.
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CRIDES PERSONALS I COMUNITÀRIES
1. Per a reflexionar personalment:
• Quin text t’ha inspirat més?
• Quin representa un repte per a tu?
• Quin és el text que més t’apassiona?
• Quin text t’agradaria treballar en el teu apostolat?
2. Compartir en grup.

CELEBRACIÓ
• Relat dels pelegrins d’Emmaús (Lluc 24,13-35)
Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es trobava a
onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven
i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de
reconèixer-lo.
Jesús els preguntà:
- De què parleu entre vosaltres tot caminant?
Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué:
- ¿Tu ets l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests
dies?
Els preguntà:
- Què hi ha passat?
Li contestaren:
- El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el
poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin
a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però
ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert que algunes dones del
nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han
tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns
dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones
havien dit, però a ell no l'han vist pas.
Aleshores Jesús els digué:
- Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes! ¿No calia
que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots
els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell.
Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van
insistir amb força dient-li:
- Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.
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I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la
benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell
desaparegué del seu davant.
I es van dir l'un a l'altre:
- ¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria
el sentit de les Escriptures?
Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i
els qui eren amb ells, que els van dir:
- Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó!
També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa.
• Lectura i reflexió dels paràgrafs 171 – 186 d’Evangelitzadors entre els joves. Discutiu les vostres opinions
per grups.
• Oració compartida posant l’accent en l’evangelització en els nostres apostolats diaris.
• Concloure cantant l’Ave Maria (o bé un altre cant meditatiu) mentrestant li demanem a la nostra Bona
Mare, que ens ajudi en el nostre deure de donar a conèixer i estimar Jesús.
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