
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 Vuitè:
La vocació
Cant d’entrada: Worship.cat.  
Amor inexplicable:
https://www.youtube.com/watch?v=qtqRdtYzb94

Acollim la Crist viu!

La
vocació
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I 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.

Feu una ruleta amb tots oficis que us agraden als 
parish club. I expliqueu als companys o companyes el 
per què i com viureu en santedat en aquests oficis?. 
Podeu gravar-vos amb vídeos i compartir-ho amb els 
altres joves de la delegació; A més a més fes una taula 
rodona amb adults de la parròquia que visquin amb 
intensitat la seva vocació professional.
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Fes un qüestionari amb 
deu preguntes relacio-
nades amb el treball 
de deu joves i exposar-
ho als companys. Tots 
treballen? El treball és 
digne? Quines són les 
condicions? Se senten 
realitzats amb el treball?

Durant el curs 19-20 
proposa’t anar a les 
pregàries que organitzi el 
teu bisbat per reflexionar 
que és el que Jesús vol de 
tu; a més a més interactua 
amb famílies, preveres, 
religioses/os per desco-
brir la grandesa de llurs 
vocacions. T’animaries 
a compartir el que has 
experimentat durant la 
trobada de l’Església 
Jove de Montserrat.

Recorda

Amor inexplicable

https://www.youtube.com/watch?v=qtqRdtYzb94
https://www.youtube.com/watch?v=qtqRdtYzb94


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.

CV251 <<El jove ric no va 
percebre la mirada amorosa 
del Senyor 

(Mc 10,21)>>

CV259 <<Els 
joves senten amb 
força la crida a 
l’amor, i somien 
torbar la persona 
adequada amb 
qui formar una 
família i construir 
una vida junts 
(Amoris laetitia capí-

tols 4 i 5)>>.

CV270 <<El Sínode va re-
marcar que el món del treball 
és un àmbit on els joves ex-
perimenten formes d’exclusió i 
marginació. La primera i la més 
greu és la desocupació juvenil, 
que en alguns països assoleix 
nivells exorbitants. Sovint la 
precarietat ocupacional que 
afligeix els joves respon a 
l’explotació laboral per in-
teressos econòmics 
(DF 40)>>.

CV273 <<Entenc que no 
hi ha res millor per a l’home 
que fruir de tot el que fa 
(Coh 3,22)>>.

CV249 <<Tots els fidels, de qualsevol condició i 
estat, enfortits amb tants i tan poderosos mitjans 
de salvació, són cridats pel Senyor, cada un pel seu 
camí, a la perfecció d’aquella santedat amb la qual 
és perfecte el mateix Pare
 (LG 11)>>.

Interpretar

CV250<<Simó, fill de Joan, m’estimes? 
(Jn 21,16)>>.
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CV248 És veritat que la paraula vocació 
pot entendre’s en un sentit ampli, com 
a crida a Déu. Inclou la crida a la vida, 
la crida a l’amistat amb ell, la crida a la 
santedat.

CV249 En l’exhortació Gaudete et exsul-
tate vaig voler aturar-ne en la vocació de 
tots a créixer per a la glòria de Déu.

CV250 La cosa fonamental és discernir i 
descobrir que el que vol Jesús de cada 
jove és primer de tot la seva amistat.

CV252 La vida que Jesús ens regala és 
una història d’amor, una història de vida 
que vol barrejar-se amb la nostra i fer 
arrels en la terra de cadascú

CV253 voldria aturar-me ara en la vo-
cació entesa en el sentit precís de la crida 
al servei missioner dels altres. Som cridats 
pel Senyor a participar en la seva obra 
creadora, prestant la nostra aportació al 
bé comú a partir de les capacitats que 
rebem.

CV254 Aquesta vocació missionera té 
a veure amb el nostre servei als altres. 
Perquè la nostra vida a la terra assoleix 
la seva plenitud quan es converteix en 
ofrena.

CV255 La teva vocació és un camí que 
orientarà molts esforços i moltes accions 
en una direcció de servei.

CV256 La vocació és reconèixer per a 
que sóc fet, per a què passo per aquesta 
terra, quin és el projecte del Senyor per a 
la meva vida.

CV257 Per a complir la pròpia vocació 
és necessari desenvolupar-se, fer brotar i 
créixer tot el que un és. La teva vocació 
t’orienta a treure a fora el millor de tu per 
a tu la glòria de Déu i per al bé dels al-
tres.

CV258 Aquest ser per als altres en la vida 
de cada jove, normalment està relacionat 
amb dues qüestions bàsiques: la formació 
d’una nova família i el treball.

CV260 M’agrada pensar que dos cristians 

que es casen han reconegut en la seva 
història d’amor la crida del Senyor, la vo-
cació a formar de dos, home i dona, una 
sola carn, una sola vida.

CV261 En aquest context recordo que 
Déu ens va crear sexuats.

CV262 El Sínode va ressaltar que la famí-
lia continua essent el principal punt de 
referència per als joves. Ara bé, aquests 
han de fer-se càrrec de responsabilitats 
desproporcionades per a la seva edat, que 
els obliguen a ser adults abans d’hora.

CV263 Certes dificultats que sofreixen en 
la seva família d’origen menen molts joves 
a preguntar-se si val la pena formar una 
nova família.

CV264 Avui regna una cultura del provi-
sori que és una il·lusió. Creure que res no 
pot ser definitiu és un engany i una men-
tida. Moltes vegades hi ha qui diu que 
avui el matrimoni es passat de moda. En 
la cultura del provisional, del relatiu, molts 
prediquen que l’important és gaudir del 
moment, que no val la pena comprome-
tre’s per tota la vida.

CV265 És necessari preparar-se per al 
matrimoni, i això requereix educar-se a 
si mateix, desenvolupar les millors virtuts, 
sobretot l’amor, la paciència, la capacitat 
de diàleg i de servei.

CV266 Crist concedeix als seus esposos 
la seva gràcia que és, alhora, llum i força.

CV267 Per a aquells que no són cridats al 
matrimoni o a la vida consagrada, cal re-
cordar sempre que la primera vocació i la 
més important és la vocació baptismal.

CV268 Segons els bisbe dels Estats units 
la joventut, arribada a la majoria d’edat, 
sovint marca l’entrada d’una persona en 
el món del treball. Què fas per viure? és 
un tema constant de conversa, perquè el 
treball és una part molt important en les 
seves vides.

CV269 Prego als joves que no esperin a 
viure sense treballar, depenent de l’ajuda 
d’altres. Això no fa bé, perquè el treball és 

una necessitat, part del sentit de la vida 
en aquesta terra.

CV270 El Sínode va remarcar que el món 
del treball és un àmbit on els joves experi-
menten formes d’exclusió i marginació.

CV271 Els polítics han de vetllar pel 
treball dels joves. Perquè aquest és una 
expressió de la dignitat humana, és camí 
de maduració i d’inserció social, és un 
estímul constant per a créixer en respon-
sabilitat i en creativitat, és una protecció 
enfront de la tendència a l’individualisme 
i a la comoditat, i és també donar glòria 
a Déu amb el desenvolupament de les 
pròpies capacitats.

CV272 A més dels propis desigs del jove, 
i fins i tot més enllà de les pròpies capaci-
tats i dels discerniment que un realitzi, hi 
ha els durs límits de la realitat.

CV273 Quan un descobreix que Déu el 
crida a alguna cosa, que està fet per a 
això – sigui infermeria, fusteria,...- llavors 
serà capaç de fer brotar les seves millors 
capacitats de sacrifici, generositat.

CV274 Si partim de la convicció que 
l’Esperit continua suscitant vocacions al 
sacerdoci i a la vida religiosa, podem tor-
nar a calar les xarxes en nom del Senyor, 
amb tota confiança.

CV275 El Senyor no pot faltar a la seva 
promesa de no deixar l’Església privada 
dels pastors sense els quals no podria ni 
realitzar la seva missió.

CV276 En el discerniment d’una vocació 
no cal descartar la possibilitat de consa-
grar-se a Déu en el sacerdoci, en la vida 
religiosa o en altres formes de consa-
gració.

CV277 Jesús camina entre nosaltres com 
ho feia a Galilea. Ell passa pels nostres 
carrers, s’atura i ens mira als ulls, sense 
pressa. La seva crida és atractiva, és fas-
cinant. Però avui l’ansietat i la velocitat de 
tants estímuls que ens bombardegen fan 
que no quedi lloc per a aquest silenci inte-
rior en què es percep la mirada de Jesús i 
s’escolta la seva crida.

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.

Reconèixer


