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Se sol dir que en temps de crisi cal tornar als principis. Si un camina desorientat pel bosc 

o per la ciutat, consulta el mapa, la brúixola, es demana... 

La nostra època és convulsa, plural..., i això no és negatiu..., és la nostra època. Cal que 

tornem a les nostres fonts i aclarir-nos constantment! 

Així ho diuen els bisbes del Québec: 

L’educació en la fe... és sobretot una qüestió de descobrir la font. 

És important pujar allà on la fe troba la seva font; és a dir, en el cor de l’experiència de la gent. 

La font es troba en les persones, en els moments essencials de les seves vides, 

en les experiències bàsiques a través de les quals es manifesten 

els primers moviments de les entranyes, els primers rumors de la fe... 

Bisbes de Québec, Proposar avui la fe als joves: una força per viure (2000)

Els cristians catòlics rebem moltes d’influències..., i hem de refrescar les nostres creen-

ces. NECESSITAM SABER QUI SOM, per tal de poder dialogar amb el món plural. Cal 

que arribem a “formular” la nostra orientació fonamental de la vida. No ens trobam 

moltes vegades amb persones properes que ens semblen del tot catòliques i un bon 

dia ens diuen que no creuen en la vida eterna, o que creuen en la reencarnació o coses 

semblants...?

Segurament entre nosaltres, en el nostre grup de recerca de la fe, cadascú es troba en 

un punt en el seu camí espiritual, depenent de la seva història, de les circumstàncies, 

persones... L’important és que tots ens sentim units en l’aventura de l’Any de la Fe, en la 

recerca de descobrir un poc més l’essencial de la nostra fe, el que significa per un cristià 

dir “CREC”..., la resposta a la pregunta: en què crec? En qui crec? Aquest any és una 

oportunitat per a descobrir el rostre del Déu dels cristians que ens mostrà Jesús.

Crec que el tema pot ser interessant per a tots. Tant per a aquells que potser se sentin 

enfora de la fe cristiana, i la vulguin descobrir més, com per a aquells que estam més a 

prop de l’Església, però que potser hem de reconèixer que hem oblidat un poc el “cre-

do”, encara que el recitem de “cor” en la celebració del Diumenge. 

Perquè tothom CREU en qualque cosa. 

Tots elaboram la vida entorn d’uns principis o valors. Uns consagren la vida a la ciència, 

altres a l’esport, altres senzillament viuen per a treballar, guanyar doblers i mantenir 

la seva família. Però, més o manco explícitament, tots elaboram el nostre CREDO. Uns 

s’orienten pels signes del Zodíac, d’altres pels plans dietètics, les teràpies de grup, el 

ioga, els bioritmes, la moda, etc. 

Els cristians vivim en el món..., però la nostra orientació fonamental és el seguiment de 

Jesucrist. No és que creguem en qualque cosa; CREIM EN ALGÚ, o millor, A ALGÚ. Tots 

estam cridats a fer el pas d’una FE REBUDA per tradició, per família..., a una FE ASSU-

MIDA personalment i lliurement... 

Avui no abunden els “ateus teòrics”..., més aviat els “ateus pràctics”, la gent que, sense 

negar l’existència de Déu, viu habitualment com si aquest no existís; és a dir, han orga-

nitzat la seva vida segons un sistema de valors del qual Déu està absent. 

(Algú ha dit que entre nosaltres molts han après a viure com si fossin ateus sense deixar 

de ser creients... )

Refresquem la nostra fe, aprofundint en el CREDO, i compartim la fe amb tots aquells 

que cerquen sentit a la seva vida, i voldrien descobrir o redescobrir si la proposta dels 

cristians pot ser la seva... 

8



(Re) descobreix l'alegria de creure

 1. Trobada de grup

Ens trobarem, segons el calendari que vos hem donat per tal d’anar reflexionant 
junts, cercant trobar sentit a l’essencial de la nostra fe, que trobam sintetitzat al 
CREDO. Partirem d’unes pistes i reflexions que vos proposarem i des d’aquí dialo-
garem. Junts escoltarem la Paraula de Déu i pregarem junts. 

 2. Treball personal

Però et volem proposar una altra línia de treball personal interior, senzilla, però 
molt profunda i interessant.

8Durant aquest any agafa cada setmana l’Evangeli del Diumenge 
(pot ser l’Evangeli del diumenge que ve, o el passat), i llegeix-lo diverses 
vegades durant la setmana. No et conformis amb una, cerca de llegir-lo 
diverses vegades... No cal que hi dediquis molt de temps..., ja sé que tots 
anam amb pressa. Però atura’t algun moment, cerca fer silenci, i llegeix-lo i 
escolta’l. Fixa’t en el que fa Jesús, en els seus gests, imagina la seva mirada, 
imagina’t l’escena, el que s’esdevé, com reaccionen els altres personatges 
que hi ha a l’entorn..., i escolta també el que diu... 

No et facis gaire preguntes des de la raó; mira, observa, escolta..., segura-
ment hi haurà un gest, un detall, una paraula de l’Evangeli que et cridarà 
l’atenció... Per això torna-hi un altre moment, torna a llegir-lo un altre dia... 
Potser en qualque cosa el Senyor et tocarà el cor... Si et va bé, escriu-ho. 

Potser de tot d’una no sabràs què vol dir, i per què et fixes en aquella parau-
la..., però dóna-li perspectiva, i qui sap..., potser tendrà molt de sentit amb 
temps i serenitat... 

8Cerca cada vespre, o a primera hora del matí fer una aturada per revi-
sar davant el Senyor la teva vida..., es tracta de dedicar 10 minuts a tornar a 
assaborir el dia... Si et serveixen, vet aquí unes pistes: 

a. Comença donant gràcies. Repassa tots els moments de la jor-
nada i atura’t en tot allò que ha estat regal, do, gratuït... dóna’n 
gràcies a Déu.
b. Fes un moment de pregària i demana-li al Senyor també poder 
descobrir on t’has equivocat, les actituds que has tengut que hau-
ries de canviar, en què no has estat prou delicat amb els altres... 
Però, atenció: demana-li a Jesús que et permeti veure el teu error 
des de la seva mirada d’amor...
c. Torna a repassar al dia, i atura’t en els moments en què la teva 
actitud no estat massa bona. Demana’n perdó, i mira si ho pots 
arreglar demà.
d. Acaba amb la pregària del PARENOSTRE o l’AVE MARIA. 

8El matí quan t’aixequis resa el CREDO.

Concretem la proposta


