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Educar per afrontar els reptes d’avui 

Massimo: 

“Som Massimo i Patrizia, una família de missioners italians, portem 25 anys casats i tenim 
12 fills. Vivim a Holanda, a la ciutat de Maastricht, com a itinerants”. 

Javier: 

“Som Javier i Araceli, tenim deu fills i estem esperant l’onzè. Som missioners a Sant 
Petersburg, Rússia”. 

«[…] el Creador va fer l’home i la dona partícips de l’obra de la seva creació i, al mateix temps, 
els va fer instruments del seu amor, confiant a la seva responsabilitat el futur  de la humanitat a través 
de la transmissió de la vida humana» AL 81. 

SANT PARE 

«La família té una vocació natural d’educar els nens. ¡No renuncieu a  tenir fills 
per por a no poder educar-los i preparar-los per afrontar els reptes i responsabilitats 
de la vida! La criança dels fills requereix amor i el desig de treure a l’altre el millor de 
si mateix». 

«La família no pot renunciar a ser lloc de recolzament, d’acompanyament, de 
guia, encara que hagi de reinventar els seus mètodes i trobar-hi nous recursos» AL 260. 

«Si la maduresa fos només el desenvolupament de quelcom ja contingut en el codi genètic, no hi hauria molt a fer. 
[…] És inevitable que cada fill ens sorprengui amb els projectes que brotin d’aquella  
llibertat, que ens trenqui els esquemes, i és bo que això succeeixi » AL 262. 

Patrizia: 

«Intentem fer-ho amb la nostra debilitat, portant-los amb nosaltres a l’Eucaristia des de la 
infància, resant amb ells al matí i a la nit, abans dels àpats fent una pregària, i especialment 
els diumenges fent una celebració a casa molt festiva, en la qual el pare de família pregunta 
a cadascun d’ells: “¿Com  il·lumina la teva vida la Paraula de Déu?». A través d’aquest 
diàleg, els fills s’acostumen a créixer sabent que Déu és present en la seva història i 
que actua en ella». 

«L’educació dels fills ha d’estar marcada per un camí de transmissió de la fe, que té 
dificultats per l’estil de vida actual, pels horaris de feina, per la complexitat del món d’avui on molts 
porten un ritme frenètic per poder sobreviure. No obstant, la llar ha de ser seguint ser el lloc on 
s’ensenyi a percebre les raons i les bones coses a fer, a pregar i a servir el proïsme» AL 287. 
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Invitació a la reflexió 

Experimentem cada dia com n’és de fonamental el diàleg en tota relació.  En la 
meva relació amb Jesús, ¿que n’és de fonamental el diàleg amb Ell? Entre les 
moltes paraules que escolto durant el dia, ¿puc trobar un espai per escoltar la 
Paraula de Jesús? 

 

Dinàmica en família 

Trobem un moment a la nit per parlar junts en família sobre el dia. Com a pares, 
posem especial atenció a escoltar les histories dels nostres fills durant el sopar. 

 

Dinàmica en comunitat o en grup 

Podríem demanar a les famílies que obrin la seva Església domèstica per pregar 
juntament amb altres famílies. 

Massimo e Patrizia Paoloni 

Oració 

Senyor, 
Ensenyeu-nos a fer de les nostres 
famílies el lloc on els nostres fills 
experimentin la fe viscuda.  

 
Feu que no perdem la confiança en la vostra 
ajuda per superar els reptes que la societat ens 
imposa avui dia.  

 
Envieu-nos el vostre 
Esperit Sant sobre 
cada família perquè els 
nostres cors s’obrin 
per reconèixer com us 
manifesteu viu també 
en la nostra petita  

Església domèstica. 
 

Amén 
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Dir sí a Crist 

SANT PARE 

«La paternitat i la maternitat són funcions insubstituïbles. La maternitat sap aportar 
amor i protecció a la fragilitat humana. La paternitat obre al fill horitzons inexplorats 
i assenta les bases de la vida moral que li permetran realitzar amb valor el seu propi 
projecte de vida. Però n’hi ha més. Tota mare recorda el seu fill que en l’arrel de la 
seva existència hi ha un Pare amb P majúscula, hi ha un desig de Déu. Aquesta 
consciència genera fe. En efecte, es tracta de posar a les noves generacions en 
condicions de dir sí a Crist per permetre que Déu es manifesti en les seves vides i 
les porti de la mà». 

«La fe és do de Déu […]. Això requereix que implorem l’acció de Déu en els cors, allí on no 
podem arribar […] sabem que no som amos del do sinó els seus administradors curosos. Però la  
nostra fermesa creativa és una ofrena que ens permet col·laborar amb la iniciativa 
de Déu» AL 287. 

«[…] l’experiència espiritual no s’imposa, sinó que es proposa a la seva  
llibertat. És fonamental que els fills vegin d’una manera concreta que per als seus pares l’oració 
és realment important. Per això els moments d’oració en família i les expressions de la pietat 
popular poden tenir major força evangelitzadora que totes les catequesis i tots els discursos» AL 
288. 

Javier: 

«Sabem que transmetre’ls la fe, ensenyar-los a viure com a cristians és una missió 
fonamental... Així han après a viure amb Déu des de ben petits, han après que poden 
perdonar-se, que poden estimar d’una manera diferent, com Déu estima, que poden 
descobrir una manera diferent de viure. Hem triat viure dins l’Església i ho desitgem 
també per a ells. Preguem junts en família, sabent que el Senyor és en mig nostre i 
és Ell qui ens ajuda, ens sosté i ens anima cada dia». 

«[…] han de ser valorats e ls  cònjuges,  mares  i pares ,  com a 
subjectes actius de la catequesi  [...] És de gran ajuda la catequesi familiar, com 
a mètode eficaç per formar els joves pares de família i fer que prenguin consciència de la seva missió 
d’evangelitzadors de la seva pròpia família» AL 287. 

«La transmissió de la fe suposa que els pares visquin l’experiència real de confiar 
en Déu, de buscar-lo, de necessitar-lo, perquè només d’aquesta manera «una generació 
pondera les vostres obres a l’altra, i li explica les vostres gestes» (Sal 144,4) i «el pare ensenya als 
seus fills la vostra fidelitat» (Is 38,19). Això requereix que implorem en els cors l’acció de Déu 
allà on no podem arribar-hi » AL 287. 
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Invitació a la reflexió 

Rellegint les paraules del SANT PARE, reflexionem sobre la nostra manera  
de ser pare o mare.  

¿Quins gestos poden donar testimoni concret als nostres fills que hem triat  
basar no nostra vida en Déu? 

Dinàmica en família 

Compartim amb els nostres fills per què hem triat viure en l’Església.  

Dinàmica en comunitat o en grup 

¿Com podem sensibilitzar i formar els pares perquè siguin catequistes?  

¿Com pot la nostra comunitat fomentar i valorar una catequesi dels pares als 
seus fills o dins la comunitat?  

Família Martinez 

Oració 

Us lloem, Senyor, pel do de la fe. 
Gràcies pel regal del baptisme,  
que ha fet dels nostres fills els Vostres 
fills.  

 
Us demanem 
que el nostre testimoni 
pugui indicar als nostres fills 
que Vós sou la font 
de les decisions que prenem cada dia:  

 
Vós sou la roca 
sobre la quan hem triat 
construir la nostra vida i la nostra família. 

 
Vós sou el Pare que sempre els ha desitjat i 
els estima amb un amor que sap donar la 
protecció d’una mare i el valor d’un pare.  
 
Amén 
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Educar en l’afectivitat 

«En una època en la qual la sexualitat es redueix sovint al mer consum, per a ús dels 
altres, les famílies tenen la tasca d’educar els seus fills en l’afectivitat i la sexualitat 
responsable que respecte la dignitat de la persona». 

«Però ¿qui parla avui d’aquestes coses? ¿Qui és capaç de prendre’s seriosament als joves? 
¿Qui els ajuda a preparar-se seriosament per a un amor gran i generós? És 
pren massa a la lleugera l’educació sexual» AL 284. 

«Una educació sexual que tingui cura d’un sa pudor té un valor immens, encara que 
avui alguns considerin que és una qüestió d’altres èpoques. És una defensa natural de la persona 
que resguarda la seva interioritat i evita ser convertida en un pur objecte» AL 282. 

Massimo: 

«També estem sempre atents als perills del món, especialment en relació amb les 
noves tecnologies, som molt conscients dels perills que s’amaguen darrere d’elles, 
així que estem molt atents. Intentem protegir-los: els convidem a convertir 
l’ordinador en un espai comú, només els donarem els telèfons mòbils quan siguin 
majors d’edat. Sobretot, els convidem a les virtuts de la castedat, la humilitat i la 
sinceritat, no com un moralisme, sinó compartint amb ells la nostra experiència 
personal, perquè hem vist que el Senyor ens ha ajudat en la nostra vida i els ajudarà 
també a ells». 

«L’encontre educatiu entre pares i fills pot ser facilitat o perjudicat per les tecnologies de la 
comunicació i l’oci, cada vegada més sofisticades. Quan són ben utilitzades poden ser útils 
[…] De vegades aquests recursos allunyen enlloc d’apropar, com quan a l’hora del menjar cadascú 
està concentrat en el seu telèfon mòbil, o com quan un dels cònjuges es queda adormit esperant a 
l’altre, que passa hores entretingut amb  algun dispositiu electrònic. […] No es poden ignorar els riscos 
de les noves formes de comunicació per als nens i adolescents, que de vegades els converteixen en abúlics, 
desconnectats del món real. Aquest “autisme tecnològic!” els exposa més fàcilment a la manipulació 
de qui busca entrar en la seva intimitat amb interessos egoistes» AL 278. 
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Invitació a la reflexió 

Reflexiono sobre la meva relació amb la tecnologia i sobre com estem 
educant els nostres fills en el seu ús. 

En aquest context ple de reptes, ¿com estem educant els nostres fills en 
l’afectivitat i el respecte al seu cos? 

Dinàmica en família/comunitat 

Fem algunes propostes per educar-nos en l’ús de la tecnologia. Podem, per 
exemple, dir els horaris en el quals no es pot veure la televisió ni el telèfon mòbil: 

- àpats 

- una nit a la setmana (quan organitzem alguna cosa divertida per fer junts)  

- en un viatge organitzat conjuntament 

Fem propostes d’ús positiu dels dispositius, per exemple: 

- proposem als nostres fills que ensenyin a una persona gran a utilitzar un 
ordinador/tauleta  

- oferim temps d’escolta a persones que són lluny i viuen soles, a través d’una 
videotrucada  

 
 
 
 
 

Oració 

Senyor Jesús, 
Ajudeu-nos a educar els nostres fills a 
esperar, com un temps en el qual el desig 
pren forma i es converteix en una relació 
conscient del do de sí mateix.  

 
Ajudeu-nos a estar 
atents sense oprimir-los, 
perquè arribin a ser 
capaços d’eleccions 
lliures i autònomes. 

 
Amén 
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Ensenyar a esperar i respectar el cos 

SANT PARE 

«En aquest sentit, la pastoral ha d’ajudar les famílies a introduir valors humans essencials 
com el pudor, el respecte a la diferència entre home i dona, el coneixement i l’acceptació 
del cos, el significat del lliurament total de sí mateix en el matrimoni, el valor del 
prometatge com temps de maduració pensant en el matrimoni». 

«És difícil pensar l’educació sexual en una època en la qual la sexualitat tendeix a banalitzar-se 
i a empobrir-se. Només podria entendre’s en el marc d’una educació per a l’amor, per a 
la donació mútua. D’aquesta manera, el llenguatge de la sexualitat no es veu tristament 
empobrit, sinó il·luminat. L’impuls sexual pot ser cultivat en un camí d’autoconeixement i en el 
desenvolupament d’una capacitat d’autodomini, que poden ajudar a treure a la llum 
capacitats precioses de goig i de trobada amorosa»  AL 280. 

«És important […] ensenyar-los un camí en torn a les diverses expressions de 
l’amor, a la cura mútua, a la tendresa respectuosa, a la comunicació rica de sentit. Perquè tot 
això prepara per a un do de sí íntegre i generós que s’expressarà, després d’un 
compromís públic, en el lliurament dels seus cossos. La unió sexual en el matrimoni apareixerà, 
així com a signe d’un compromís totalitzant, enriquit per tot el camí previ» AL 283. 

«També la valoració del propi cos en la seva feminitat o masculinitat és necessària per a reconèixer-
se a sí mateix en la trobada amb el diferent. D’aquesta manera és possible acceptar alegrament 
el do específic de l’altre o de l’altra, obra del Déu creador, i enriquir-se 
recíprocament» AL 285. 
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Dinàmica en família 

Una vegada a la setmana/mes organitzem una vetllada de cine amb els nostres 
fills, triant una pel·lícula sobre el tema de l’afectivitat. Després parlem del tema 
junts.  

Dinàmica en comunitat o en grup 

Cinefòrum: triem una sèrie de pel·lícules que tracten temes com l’afectivitat,  el 
compromís, la parella. Convidem els joves de la comunitat a veure pel·lícules i 
després a un temps d’intercanvi i reflexió, amb la presència d’experts i 
testimonis.   

Oració 

Senyor Jesús, 
Ajudeu-nos a desenvolupar en els 
nostres fills una Mirada cap al seu cos, 
perquè l’acceptin,  per a tenir-ne cura i 
respectar-lo.  

 
Concediu-nos saber 
expressar a través dels 
nostres gestos el respecte 
als altres, començant pel 
nostre cònjuge.  

 
Feu que les nostres famílies  
siguin lloc de creixement humà i cristià  
perquè sorgeixi la bellesa de cadascun. 
 

Amén 
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Invitació a la lectura d’Amoris Laetitia 

“L’educació dels nens”. 

Amoris Laetitia, capítol VII, 259-290. 

Enllaç a l’Exhortació Apostòlica AMORIS LAETITIA 
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L’amor familiar: vocació i camí de santedat 

Pare Sant,  
Som aquí davant Vós  

Per lloar-vos i agrair-vos el gran do de la família. 
 

Us demanem per les famílies consagrades en el sagrament del matrimoni, 
perquè redescobreixin cada dia la gràcia rebuda  
i, com a petites Esglésies domèstiques, 
sàpiguen donar testimoni de la vostra Presència 
i de l’amor amb el que Crist estima l’Església.  

 
Us demanem per les famílies 
que passen dificultats i sofriments, 
per la malaltia, o el tràngols que només Vós coneixeu: 

mantingueu-les i feu-les conscients del camí de la santificació  

al qual estan cridades, perquè puguin experimentar la Vostra  
infinita misericòrdia i trobar noves formes de créixer 
en l’amor. 

 
Us demanem pels fills i els joves, 
 perquè puguin trobar-vos  
i respondre amb alegria a la vocació que heu pensat per a ells; i 
per als seus pares i avis, 

perquè siguin conscients 
del seu signe de la paternitat i maternitat de Déu: 
en la cura dels fills que, en la carn i en l’esperit,  
Vós els encomaneu, així com en l’experiència de fraternitat que 
la família pot donar al món.  

 
Senyor, feu que cada família 
pugui viure la seva pròpia vocació a la santedat en 
l’Església com una crida a ser protagonista de 
l’evangelització, al servei de la vida i de la pau,  

en comunió amb els sacerdots i tot estat de vida. 

 
Beneïu la Trobada Mundial de les Famílies. Amén. 

 
Oració oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies 

22-26 de juny de 2022 
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