
Amb aquesta fitxa volem col·laborar en 

l’acollida que fas d’aquest document de 

l’Església. Té com a nom Christus vivit, i és 

una exhortació apostòlica, un document 

que ha escrit el papa Francesc amb data 

del 25 de març del 2019, en continuïtat amb 

el Sínode dels Joves, la fe i el discerniment 

vocacional.

T’oferim una fitxa per a poder submergir-te 

en cadascun dels capítols d’aquest docu-

ment, i ho farem amb tres accions: reco-

nèixer, interpretar i escollir.  També hem 

seleccionat una cançó dels Worship.cat 

per a animar a la pregària. I finalitzarem 

cada fitxa amb una estona de pregària i 

recollint allò que l’Esperit Sant hagi sus-

citat en nosaltres.

Capítol Sisè: 
Joves amb arrels
Cant d’entrada: Worship.cat: 

“Pedra angular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=zfBUhDw8d4Q

Acollim la Crist viu!

Joves amb 
arrelsI és clar, tot plegat cal fer-ho aterrar a la pròpia vida. A la nostra vida hem 

d’expressar que escollim fer la voluntat de Déu, que escollim viure tal com anem 
descobrint i aprenent de Déu.

A continuació teniu algunes propostes. Sempre serà bo parlar-ho amb el grup, o 
amb la persona que t’acompanya. I fins i tot, podeu tenir altres idees.

Posa’t la cançó de l’inici i a l’acabar donar gràcies a Déu per tot allò que has re-

flexionat i prega. I sobretot, anota’t  a la Llibreta de Vida o on creguis oportú 

quelcom que has viscut i que t’ha fet sentir, créixer, reflexionar, pregar, estimar.

Què és el que més 
t’agrada de la teva història. 
Quantes generacions co-
neixes? Saps alguna anèc-
dota d’algun d’ells?. Que 
vol dir que no t’arrenquin 
de la terra?
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Com et sembla que et 
recordaran les genera-
cions següents? o com 
creus que et definirien els 
teus avantpassats?. 

Què significa que no 
t’arrenquin de la terra? 
Què vol dir que s’ha 
de procurar no homo-
geneïtzar els joves? 
Fes una mapa mundi i 
veu les diferències dels 
joves d’arreu del món 
en el temps actual. hi 
ha diferències pròpies 
de les cultures locals o 
estem una macrocul-
tura que fa que tots 
els i les joves vesteixin, 
mengin,... igual?

La teva relació amb els 
ancians com és? Què 
és el que ells t’aporten, 
t’ensenyen et diuen? I tu 
o vosaltres, que els apor-
teu, ensenyeu, dieu? Feu 
una taula rodona a la teva 
delegació, parròquia i ex-
poseu-ho a la gent. Posa-
ho a l’instragram.

Quins somnis tenen els 
teus avis? I tu o vosal-
tres, quines visions? Tot 
això forma part del pla 
de Déu, des de sem-
pre, n’ets conscient de 
la meravellosa aventura 
que podeu fer plegats?

T’arrisques junts a fer un 
llista top 10 de les possi-
bilitats que fer plegats?

Dibuixa una canoa, com 
descriu el jove de les illes 
de Samoa, a nivell real 
i anima a que la gent es 
vagi posant. Com creus 
que seria la canoa més 
complerta? raona-ho. A 
qui inclouries? 

Recorda

https://www.youtube.com/watch?v=zfBUhDw8d4Q
https://www.youtube.com/watch?v=HdV20_4pdDo
https://www.youtube.com/watch?v=zfBUhDw8d4Q


CV179 Perquè és impossible que 
algú creixi si no té arrels fortes 
que ajudin a estar ben sostingut i 
agafat a la terra. És fàcil envolar-se 
quan no hi ha res on arrapar-se, on 
subjectar-se.

CV180 Que no t’arrenquin de 
la terra. Aquesta no és pas una 
qüestió secundària.

CV181 Les ideologies necessiten a 
joves que menyspreïn la història.

CV182 Els manipuladors fan servir 
un altre recurs: una adoració de la 
joventut, com si tot el que no sigui 
jove es convertís en detestable i 
caduc.

CV183 Estimats joves, no accepteu 
que facin servir la vostra joventut 
per a fomentar una vida super-
ficial, que confon la bellesa amb 
l’aparença. hi ha formosor, més 
enllà de l’aparença o de l’estètica 
de moda, en cada home i en cada 
dona que viuen amb amor la seva 
vocació personal.

CV184 Us proposo un camí fet de 
llibertat, d’entusiasme, de creativi-
tat, d’horitzons nous, però conreant 
al mateix temps aquestes arrels que 
alimenten i sostenen.

CV186 Avui veiem una tendència a 
homogeneïtzar els joves, a dissoldre 
les diferències del seu lloc d’origen, 
a convertir-lo en éssers manipu-
lables fets en sèrie. Així es produeix 
una destrucció cultural, que és tan 
greu com la desaparició de les es-
pècies animals i vegetals.

CV190 no s’ha d’estar d’acord amb 
tot el que diuen els vells. Un jove 

ha de tenir esperit crític. Es tracta 
simplement d’estar oberts per a 
recollir una saviesa que es comu-
nica de generació en generació.

CV191 Al món mai no li ha servit ni 
li servirà la ruptura entre genera-
cions.

CV192 Si els joves i els vells s’obren 
a l’Esperit Sant, uns i altres 
produeixen una combinació 
meravellosa

CV193 Els ancians tenen somnis 
construïts amb records, amb 
imatges de moltes coses viscu-
des, amb la marca de l’experiència 
i dels anys. Si els joves s’arrelen en 
aquests somnis dels ancians acon-
segueixen de veure el futur, poden 
tenir visions que els obrin l’horitzó 
i els mostrin nous camins.

CV194 És bonic de trobar, entre 
allò que els nostres pares van con-
servar, algun record que ens per-
meti d’imaginar el que somiaren 
per a nosaltres els nostres avis i les 
nostres àvies.

CV195 És bo deixar que els ancians 
facin llargues narracions plenes de 
rica experiència, de símbols elo-
qüents, de missatges ocults.

CV196 Què demano als ancians? 
Els demano que siguin guardians 
de la memòria.

CV197 Què poden donar als an-
cians? Als joves poden recordar-
los que una vida sense amor és 
una vida infecunda; què poden 
dir-los? Que l’ansietat davant el 
futur pot ser vençuda; Què poden 
ensenyar-los? Que s’experimenta 

major alegria a donar que a rebre, 
i que l’amor no es demostra amb 
paraules, sinó també amb obres.

CV198 Arriscar-se junts. Déu crea 
històries, en la seva genialitat i en 
la seva misericòrdia, ell pren els 
nostres triomfs i fracassos i teixeix 
formosos tapissos que són plens 
d’ironia. El revers del teixit pot 
semblar desordenat amb els seus 
fils enredats – els esdeveniments 
de la nostra vida – i potser és 
aquest el cantó amb què ens ob-
sessionem quan tenim dubtes. Ara 
bé, el cantó bo del tapís mostra 
una història magnífica, i aquest és 
el canto que Déu veu.

CV199 Si caminem junts, joves i 
ancians, podrem estar ben arrelats 
en el present, i des d’aquí freqüen-
tar el passat i el futur.

CV200 Les arrels no són àn-
cores que ens lliguem a unes al-
tres èpoques i ens impedeixen 
d’encarnar-nos en el món actual 
per a fer néixer quelcom nou. 
Són un punt d’arrelament que 
ens permet desenvolupar-nos i 
respondre als nous desafiaments. 
hem d’assumir amb realisme i 
amor la nostra cultura i omplir-la 
d’Evangeli. Som enviats avui, per 
anunciar la Bona notícia de Jesús 
als temps nous.

CV201 En el Sínode, un dels joves 
provinent de les illes Samoa, va 
que l’Església és una canoa, en la 
qual els vells ajuden a mantenir la 
direcció interpretant la posició dels 
estels, i els joves remen amb força 
imaginant el que els espera més 
enllà. Sota l’impuls sempre nou de 
l’Esperit Sant.

Ara caldrà que ens deixem una estona de silenci per a llegir alguns textos bíblics. 
És una lectura que ens porta a respondre unes preguntes. Per exemple: al punt 
8, llegim del primer llibre de Samuel: “Parleu, Senyor, que el vostre servent us es-
colta”; podem preguntar-nos, si escoltem al Senyor i com ho fem. Hem destacat 
algunes cites bíbliques, que vosaltres podeu transformar en preguntes i que us 
ajudaran a establir un diàleg entre la vostra vida i la Paraula de Déu.

Aquesta acció d’interpretar la voluntat de Déu ho podeu compartir amb el grup.

En aquesta primera acció fixarem la mirada en el text del document. A con-
tinuació tens alguns fragments... no et conformis només amb aquests, potser 
t’animen a llegir el capítol sencer. Ja ho aniràs veient com al llarg d’aquest capí-
tol, i de la mà de molts personatges bíblics, intentem reconèixer què ens diu la 
Paraula de Déu sobre els joves.

CV188 <<Afegeix-te a 

l’assemblea dels an-

cians, agafa’t a la seva 

saviesa. Si veus un 

home intel·ligent, vés-

lo a trobar de bon matí, 

que els teus pares des-

gastin el brancal de 

casa seva (Sir 6,34-36)>>; 

Aixeca’t al davant de 

l’ancià (Lv 19,32); la força 

és l’honor dels joves, els 

cabells blancs, la glòria 

dels vells (Pr 20,29)>>.

CV189  <<Escolta el teu pare: ell t’ha en-

gendrat. no menyspreïs la teva mare per-

què s’ha fet vella (Pr 23,22); El manament 

d’honrar el pare i mare és el primer mana-

ment que va acompanyat d’una promesa 

(Ef 6,2; Ex 20,12; Dt 5,16; Lv 19,3); i la promesa és seràs 

feliç i tindràs llarga vida a la terra (Ef 6,3)>>.

CV192 <<Abocaré el meu esperit 

sobre tothom: els vostres fills i 

les vostres filles profetitzaran; 

els vostres vells tindran somnis 

i els vostres joves, visions (Jl 3,1; Ac 

2,17)>>.

CV196 <<És bonic que els joves i les noies també, els 

vells juntament amb els infants, lloïn el nom del Senyor 

(Sl 148,12-13)>>.

CV185 <<nombrosos Pares sino-

dals provinents de contextos no 

occidentals assenyalen que en 

els seus països la globalització 

comporta autèntiques formes de 

colonització cultural, que desarre-

len els joves de la pertinença a les 

realitats culturals i religioses què 

provenen (DF 14)>>

Reconèixer Interpretar

CV187 <<Els joves estan projectats cap al 

futur i afronten la vida amb energia i dina-

misme. Tanmateix, a vegades solen prestar 

poca atenció a la memòria del passat del 

qual provenen, en particular als nombrosos 

dons que els han transmès els seus pares 

i avis, al bagatge cultural de la societat en 

què viuen (DF 35)>>
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