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PART I
«es posà a caminar amb ells»

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. (Lc 24, 13-15)
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«llavors se'ls obriren els ulls»

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.
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. (Lc 24,27-31)
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«Llavors es van aixecar de taula i se’n tornaren»

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. (Lc 24,32-35)
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INTRODUCCIÓ
L’esdeveniment sinodal que hem viscut
1. "Els darrers dies —és Déu qui ho afirma— abocaré el meu Esperit sobre tothom: els vostres fills i les vostres
filles profetitzaran, els vostres joves tindran visions, i els vostres vells, somnis."(Ac 2:17, vegeu Gl 3: 1). És
l'experiència que hem realitzat en aquest Sínode, caminant junts i escoltant la veu de l'Esperit. Ens ha
sorprès amb la riquesa dels seus dons, ens ha omplert amb el seu coratge i la seva força per portar esperança
al món.
Hem caminat junts, amb el successor de Pere, que ens ha confirmat en la fe i ens ha enfortit en l'entusiasme
de la missió. Tot i que procedia de contextos molt diferents des del punt de vista cultural i eclesial, vam sentir
des del principi una harmonia espiritual, un desig de diàleg i una empatia real. Hem treballat junts,
compartint el que ens era més proper, comunicant les nostres preocupacions, sense amagar els nostres
esforços. Moltes intervencions han generat en nosaltres l'emoció i la compassió evangèlica: sentim un cos
únic que pateix i es regocija. Volem compartir amb tots l'experiència de gràcia que hem viscut i transmetem a
les nostres Esglésies i al món sencer l'alegria de l'Evangeli.
La presència dels joves va marcar una novetat: a través d'ells, la veu d'una generació completa va ressonar en
el Sínode. Passejant amb ells, pelegrins a la tomba de Pere, hem experimentat que la proximitat crea les
condicions perquè l'Església sigui un espai de diàleg i testimoni de la fraternitat que fascina. La força
d'aquesta experiència supera tota la fatiga i la debilitat. El Senyor ens repeteix: no tingueu por, sóc amb
vosaltres.
El procés de preparació
2. Ens hem beneficiat molt de les contribucions dels episcopats i de la contribució dels pastors, religiosos,
laics, experts, educadors i molts altres. Des del principi, els joves van participar en el procés del Sínode: el
qüestionari en línia, moltes contribucions personals i especialment la Reunió pre-sinodal són el signe
eloqüent d'aquest. La seva contribució era essencial, com en la història dels pans i els peixos: Jesús va poder
realitzar el miracle gràcies a la disponibilitat d'un nen que generosament oferia el que tenia (vegeu Jn 6, 811).
Totes les contribucions es van resumir en el Instrumentum laboris, que va constituir la base sòlida de la
comparació durant les setmanes de l'Assemblea. Ara el document final recull el resultat d'aquest procés i el
planteja el futur: expressa el que els pares sinodals van reconèixer, interpretar i triar a la llum de la Paraula
de Déu.
El document final de l'Assemblea sinodal
3. És important aclarir la relació entre el instrumentum laboris i el document final. El primer és el marc
unitari i sintètic de referència que va sorgir dels dos anys d'escolta; el segon és fruit del discerniment
aconseguit i recull els nuclis temàtics generatius sobre els quals els Pares Sinodals es concentren amb
especial intensitat i passió. Per tant, reconeixem la diversitat i la complementarietat d'aquests dos textos.
Aquest document s'ofereix al Sant Pare (vegeu FRANCESCO, Episcopalis communio, N ° 18, Instrucció, article
35 § 5) i també a tota l'Església com fruit d'aquest Sínode. Atès que el viatge sinodal encara no ha acabat i es
preveu una fase d'implementació (vegeu Episcopalis communio, Núm. 19-21), el document final serà un mapa
per guiar els propers passos que es diu l'Església per moure's.
_____________________________________________________________________________________________________________
* En aquest document, el terme "Sínode" fa referència a tot el procés sinodal en curs o a l'Assemblea General celebrada del 3 al 28
d'octubre de 2018 de tant en tant.

PRÒLEG
Jesús camina amb els deixebles d'Emaús
4. Hem reconegut en l'episodi dels deixebles d'Emaús (vegeu Lc 24, 13-35) un text paradigmàtic per entendre
la missió eclesial en relació amb les generacions més joves. Aquesta pàgina expressa bé el que hem
experimentat al Sínode i el que ens agradaria que cadascuna de les nostres esglésies particulars visqués en
relació amb els joves. Jesús camina amb els dos deixebles que no han entès el significat de la seva història i
s'estan allunyant de Jerusalem i de la comunitat. Per estar a la seva empresa, recórrer el camí amb ells. Els fa
preguntes i escolta la seva versió dels fets per ajudar-los a reconèixer el que estan experimentant. Després,
amb afecte i energia, els anuncia la Paraula, que els porta a interpretar els esdeveniments que han viscut a la
llum de les Escriptures. Accepta la invitació per quedar-se amb ells a la nit: entreu la nit. A l'escolta, el cor
s'escalfa i la seva ment està il·luminada, a la fracció del pa, els ulls oberts. Ells mateixos decideixen reprendre
el viatge en sentit contrari sense demora, tornar a la comunitat, compartir l'experiència de la trobada amb el
Ressuscitat.
En continuïtat amb el Instrumentum laboris, el document final es divideix en tres parts que estan marcades
per aquest episodi. La primera part es titula " es posà a caminar amb ells " (Lc 24,15) i busca il·luminar el
que els pares sinodals van reconèixer el context en el qual s'insereixen els joves, destacant els seus punts
forts i desafiaments. La segona part, " llavors se'ls obriren els ulls " (Lc 24,31), és interpretativa i
proporciona algunes interpretacions fonamentals del tema del Sínode. La tercera part, titulada " llavors
mateix es van aixecar de taula i se’n tornaren " (Lc. 24,33), recull la resposta a la crida per a una
conversió espiritual, pastoral i missionera.

PART I
«es posà a caminar amb ells»
CAPÍTOL I. ESCOLTAR UNA IGLESIA
CAPÍTOL II. TRES ADJUNTS CRUCIALS
CAPÍTOL III. IDENTITAT I RELACIONS
CAPÍTOL IV. SER JOVE AVUI

5. "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. " (Lc 24,13-15).
En aquest passatge l'evangelista fotografia la necessitat que els dos vagabunds busquin significat en els
esdeveniments que han experimentat. Es subratlla l'actitud de Jesús que estableix amb ells. El Crist
ressuscitat vol treballar junts amb tots els joves, acceptant les seves expectatives, fins i tot decebuts, i les
seves esperances, encara que siguin inadequades. Jesús camina, escolta, comparteix.

CAPÍTOL I. UNA ESGLÉSIA EN ESCOLTA
Escoltar i veure amb empatia
El valor de l'escolta
6. Escoltar és una trobada de llibertat, que requereix humilitat, paciència, voluntat d'entendre, un
compromís per elaborar les respostes d'una manera nova. Escoltar transforma el cor dels qui la viuen,
sobretot quan es posa en una actitud interior d'harmonia i docilitat a l'Esperit. Per tant, no és només una
col·lecció d'informació, ni una estratègia per aconseguir un objectiu, sinó que és la forma en què el propi Déu
es relaciona amb el seu poble. De fet, Déu veu la misèria del seu poble i escolta les seves lamentacions, es
deixa tocar en les profunditats i descendeix per alliberar-los (vegeu Éxodo 3: 7-8). L'Església, a través de
l'escolta, entra al moviment de Déu que, en el Fill, arriba a conèixer tots els éssers humans.
Els joves volen ser escoltats
7. Els joves són cridats a prendre decisions contínuament que guien la seva existència; expressar el desig de
ser escoltat, reconegut, acompanyat. Molta experiència com la seva veu no es considera interessant i útil en
l'àmbit social i eclesial. En molts contextos, es presta poca atenció a les seves oracions, especialment la dels
pobres i explotats, i també la manca d'adults disposats i capaços d'escoltar.
Escoltant l'Església
8. No hi ha manca d'iniciatives i experiències establertes a l'Església a través de les quals els joves poden
experimentar l'acceptació, escoltar i fer escoltar les veus. El Sínode reconeix que no sempre sap la comunitat
eclesial deixar en clar l'actitud que el Ressuscitat ha tingut cap als deixebles d'Emaús, quan, abans
d'il·luminar amb la Paraula, els va preguntar: "¿Quina és aquesta conversa que s'està fent en tu en el
trajecte? »(Lc 24,17). La tendència a vegades per proporcionar receptes pre-empaquetat i llestos respostes,
sense deixar de banda problemes de la joventut en la seva novetat i comprendre el desafiament.
Escoltar fa possible l'intercanvi de regals en un context d'empatia. Permet que els joves donin la seva
contribució a la comunitat, ajudant-los a captar noves sensibilitats i fer noves preguntes. Alhora, crea les
condicions per a un anunci de l'Evangeli que arriben realment el cor, en una sòlida i fructífera.
Escoltant pastors qualificats i laics
9. L'escoltar és un moment important del ministeri dels pastors, i el primer dels bisbes, però sovint estan
carregats amb molts compromisos i lluiten per trobar un moment adequat per a aquest servei essencial.
Molts han assenyalat la manca d'experts i dedicats a l'acompanyament. La creença en el valor teològic
pastoral i escoltar implica una idea d'últim moment per renovar les formes en què s'expressa normalment el
ministeri sacerdotal i una verificació de les seves prioritats. A més, el Sínode reconeix la necessitat de
preparar laics consagrats, homes i dones, qualificats per a l'acompanyament dels joves. El carisma d'escoltar
que l'Esperit Sant dóna lloc a les comunitats també podria rebre una forma de reconeixement institucional
per al servei eclesial.

La diversitat de contextos i cultures
Un món plural
10. La pròpia composició del Sínode ha fet visible la presència i la contribució de les diferents regions del
món, destacant la bellesa de ser l'Església universal. Tot i un context de globalització creixent, els pares
sinodals han volgut ressaltar les nombroses diferències entre contextos i cultures, fins i tot dins del mateix
país. Hi ha una pluralitat de mons de joventut tant que en alguns països tendim a utilitzar el terme
"joventut" en plural. A més, el grup d'edat considerat pel Sínode actual (16-29 anys) no representa un tot
homogeni, sinó que està format per grups que viuen en situacions peculiars.

Totes aquestes diferències afecten profundament en l'experiència pràctica que viuen els joves: de fet es
refereixen a les diferents etapes de desenvolupament, les formes d'experiència religiosa, l'estructura familiar
i la seva importància en la transmissió de la fe, les relacions intergeneracionals - tals com el paper de la gent
gran i el respecte que es deu a ells - la manera de participació en la vida social, l'actitud cap al futur, la
qüestió de l'ecumenisme i religions. El Sínode reconeix i acull la riquesa de la diversitat de cultures i llocs al
servei de la comunió de l'Esperit.
Canvis en el progrés
11. De particular rellevància és la diferència respecte a la dinàmica demogràfica entre els països amb altes
taxes de natalitat, on els joves constitueixen una proporció significativa i creixent de la població, i aquells en
què s'està reduint el seu pes. Una altra diferència prové de la història que ens fa diferents països i continents
d'antiga tradició cristiana, la cultura és el portador d'una memòria que no es dispersa, els països i continents
marcats no per altres tradicions religioses en què el cristianisme és una presència minoritària i de vegades
recent. En altres territoris, les comunitats cristianes i els joves que formen part d'ella estan subjectes a la
persecució.
Exclusió i marginació
12. També ha entre els països i dins de cada un d'ells les diferències que resulten de l'estructura social i
l'ingrés disponible que separen, de vegades molt clarament, els que tenen accés a una quantitat cada vegada
més gran de les oportunitats que ofereix la globalització, quants sinó que viuen al marge de la societat o al
món rural i pateixen els efectes de les formes d'exclusió i de residus. Diverses intervencions han posat de
relleu la necessitat de l'Església per desplegar valentia de la seva part i participar en la construcció
d'alternatives que eliminen l'exclusió i la marginació, l'enfortiment de la recepció, acompanyament i
integració. Per a això, ha de prendre consciència de la indiferència que marca la vida de molts cristians
també, per superar-la amb l'aprofundiment de la dimensió social de la fe.
Homes i dones
13. No podem oblidar la diferència entre homes i dones amb els seus regals peculiars, les sensibilitats i
experiències específiques del món. Aquesta diferència pot ser un àmbit en què sorgeixen formes de
dominació, exclusió i discriminació, de les quals totes les societats i la mateixa Església han d'alliberar-se.
La Bíblia presenta l'home i la dona com a socis iguals davant de Déu (vegeu Gn 5: 2): tota dominació i
discriminació basada en el sexe ofega la dignitat humana. També presenta la diferència entre els sexes com
un misteri tan constitutiu de l'ésser humà com irreductible als estereotips. La relació entre l'home i la dona
s'entén a continuació, en termes d'una vocació a viure junts en la reciprocitat i el diàleg, en comunió i
fecunditat (cf. Gn 1,27-29, 2,21 a 25) en totes les àrees de ' experiència humana: parella de vida, treball,
educació i molt més. Déu ha confiat la terra al seu pacte.
Colonització cultural
14. Molts pares sinodals de contextos no occidentals mostren com en els seus óssos països globalització amb
ell formes autèntiques de colonització cultural, d'arrelament joves d'orígens culturals i religiosos dels quals
procedeixen. És necessari un compromís de l'Església d'acompanyar-los en aquest passatge sense perdre els
trets més preciosos de la seva identitat.
Les interpretacions del procés de secularització apareixen diferents. Mentre que per a alguns és vist com una
valuosa oportunitat de purificar d'un hàbit religiós o basat en la identitat ètnica i nacional, per a altres és
una barrera a la transmissió de la fe. A les societats seculars també som testimonis del redescubrimiento de
Déu i l'espiritualitat. Això constitueix per a l'Església un incentiu per recuperar la importància del dinamisme
propi de la fe, la proclamació i l'acompanyament pastoral.

Un primer cop d'ull a l'Església avui
El compromís educatiu de l'Església
15. Hi ha poques regions en què els joves perceben l'Església com una presència atractiva vida i, el que també
és important per als seus companys o no creients d'altres religions. Les institucions educatives de l'Església
busquen donar la benvinguda a tots els joves, independentment de les seves opcions religioses, antecedents
culturals i la situació personal, familiar o social. D'aquesta manera, l'Església dóna una contribució
fonamental a l'educació integral dels joves a les zones més diverses del món. Això s'aconsegueix a través de
l'educació en escoles de tots els nivells i en centres de formació professional, universitats i universitats, però
també en centres juvenils i oratoris; aquest compromís també es duu a terme mitjançant la recepció de
refugiats i refugiats i el compromís variat en l'àmbit social. En totes aquestes presències, l'Església uneix el
testimoniatge i la proclamació de l'Evangeli al treball docent ia la promoció humana. Quan s'inspira en el
diàleg entre cultures i religions, l'activitat educativa de l'Església també és apreciat pels no cristians com una
forma de desenvolupament humà autèntic.
Les activitats del ministeri juvenil
16. En el viatge sinodal, va sorgir la necessitat de qualificar vocacionalment el ministeri juvenil, considerant
tots els joves com a receptors del ministeri vocacional. Junts, també hem posat èmfasi en la necessitat de
desenvolupar processos pastorals complets, que des de la infància condueixen a la vida adulta i entren en la
comunitat cristiana. També es va assenyalar que diferents grups parroquials, moviments juvenils i
associacions realitzen un procés eficaç d'acompanyament i formació dels joves en la seva vida de fe.
La JMJ - fundada per una intuïció profètica de Sant Joan Pau II, que segueix sent un punt de referència per
als joves del tercer mil·lenni -, reunions nacionals i diocesans juguen un paper important en la vida de molts
joves, ja que ofereixen una 'experiència viva de la fe i de la comunió, que els ajuda a fer front als grans
desafiaments de la vida i assumir responsablement el seu lloc en la societat i en la comunitat de l'Església.
Aquestes reunions poden posposar acompanyament pastoral de manera ordinària de les comunitats
individuals, on la recepció de l'Evangeli ha de ser exhaustiva i traduït a opcions de vida.
El pes de la gestió administrativa
17. Molts pares han assenyalat que la càrrega de les tasques administratives s'absorbeix excessivament i, de
vegades, sofreja les energies de molts pastors; aquesta és una de les raons que dificulten la trobada amb els
joves i el seu acompanyament. Per fer més evident la prioritat dels compromisos pastorals i espirituals, els
Pares sinodals insisteixen en la necessitat de repensar les formes concretes d'exercici del ministeri.
La situació de les parròquies
18. Si bé es manté el primer i principal forma de ser Església en el territori, diversos rumors indiquen que la
parròquia fer el treball dur per ser un lloc important per als joves i la forma en què cal replantejar la vocació
missionera. La seva escassa significació en els espais urbans, la manca de dinamisme de les propostes,
juntament amb els canvis espaciotemporals en els estils de vida, requereixen una renovació. Fins i tot si hi ha
diversos intents d'innovació, sovint el riu de la vida juvenil flueix als marges de la comunitat, sense conèixerlo.
Iniciació a la vida cristiana
19. Molts observen com els camins de la iniciació cristiana no sempre tenen èxit en la introducció de nens,
adolescents i joves a la bellesa de l'experiència de la fe. Quan la comunitat es constitueix com un lloc de
comunió i com a veritable família dels fills de Déu, expressa una força generativa que transmet la fe; on en
comptes que es lliura a la lògica de la delegació i l'organització burocràtica imperant, la iniciació cristiana és
mal interpretat com un curs d'educació religiosa que en general acaba amb el sagrament de la confirmació.
Per tant, és urgent repensar a fons l'enfocament de la catequesi i el vincle entre la transmissió familiar i
comunitària de la fe, recolzant-se en processos d'acompanyament personal.

La formació de seminaristes i persones consagrades
20. Els seminaris i cases de formació són llocs de gran importància en la qual els joves cridats al sacerdoci ia la
vida consagrada aprofundir la seva elecció professional i madur al discipulat. De vegades, aquests entorns no
tenen en compte adequadament les experiències prèvies dels candidats, subestimant la seva importància.
Això bloqueja el creixement de la persona i corre el risc d'induir l'adopció d'actituds formals, més que no pas
el desenvolupament dels dons de Déu i la profunda conversió del cor.

CAPÍTOL II. TRES ADJUNTS CRUCIALS
La novetat de l'entorn digital
Una realitat penetrant
21. L'entorn digital caracteritza el món contemporani. Grans seccions de la humanitat estan immerses de
forma ordinària i contínua. Ja no és només el "ús" de la comunicació, sinó per viure en una cultura totalment
digitalitzada que impacta molt profund sobre la noció de temps i espai, en la percepció d'un mateix, els altres
i el món, com es comuniquen, per aprendre, per obtenir informació, per establir una relació amb els altres.
Una aproximació a la realitat que tendeix a privilegiar la imatge pel que fa a l'escolta i la lectura influeix en
la manera d'aprendre i en el desenvolupament del sentit crític. Ara és clar
"L'entorn digital no és un món paral·lel o purament virtual, però és part de la realitat diària de moltes
persones, especialment els més joves" (Benet XVI, Missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions
XLVII).
La xarxa d'oportunitats
22. Web i les xarxes socials són un lloc on els joves passen molt de temps i fàcilment es troben, encara que no
tots també tindrà accés, en particular en algunes regions del món. No obstant això, constitueixen una
oportunitat extraordinària per al diàleg, la trobada i l'intercanvi entre persones, així com l'accés a la
informació i el coneixement. A més, el digital és un context sociopolític de la participació i la ciutadania
activa, i pot facilitar el moviment dels mitjans de comunicació independents capaços de protegir eficaçment
a les persones més vulnerables que revelaven violacions dels seus drets. En molts països, les xarxes web i
socials són ara un lloc indispensable per arribar i involucrar els joves, fins i tot en iniciatives i activitats
pastorals.
El costat fosc de la xarxa
23. L'entorn digital també és un territori de solitud, manipulació, explotació i violència, fins al cas extrem de
la web fosca. Els mitjans digitals poden exposar al risc de dependència, aïllament i pèrdua gradual de
contacte amb la realitat, el que dificulta el desenvolupament de les relacions autèntiques. Les noves formes
de violència s'estenen a través de les xarxes socials, com ara el ciberassetjament; la web també és un canal
per a la difusió de la pornografia i l'explotació de persones amb propòsits sexuals o per mitjà d'apostes.
24. Finalment, operant en els interessos econòmics gegants món digital, capaç de realitzar formes tan subtils
de control com invasores, la creació de mecanismes de manipulació de les consciències i el procés democràtic.
El funcionament de moltes plataformes sovint acaba fomentant la trobada entre persones afines, cosa que
dificulta la comparació entre les diferències. Aquests circuits tancats faciliten la difusió d'informació i
notícies falses, fomentant prejudicis i odi. La proliferació de notícies falses és l'expressió d'una cultura que ha
perdut el sentit de la veritat i doblega els fets a interessos particulars. La reputació de la gent es posa en
perill mitjançant processos de resum en línia. El fenomen també afecta a l'Església i als seus pastors.

Els immigrants com a paradigma del nostre temps
Un fenomen pluriforme
25. Els fenòmens de migració representen un fenomen estructural a tot el món i no una emergència
transitòria. La migració pot tenir lloc al mateix país o entre diferents països. La preocupació de l'Església es
refereix, en particular, a aquells que fugen de la guerra, la violència, la persecució política o religiosa, els
desastres naturals també a causa del canvi climàtic i la pobresa extrema: molts d'ells són joves. En general,
busquen oportunitats per a ells i per a les seves famílies. Somien amb un futur millor i volen crear les
condicions perquè es realitzi.
Molts pares sinodals han subratllat que els migrants són un "paradigma" capaç d'il·luminar el nostre temps i,
en particular, la condició dels joves, i recordar-nos la condició original de la fe, és a dir, la de ser "estrangers i
pelegrins sobre la terra" (Hebreus 11: 13).
Violència i vulnerabilitat
26. Els altres immigrants comencen a atreure's per la cultura occidental, de vegades fomentant expectatives
poc realistes que els exposen a grans decepcions. traficants sense escrúpols, sovint vinculades als cartells de
drogues i armes, explotant la debilitat dels migrants, que es creuen en el seu camí massa sovint s'enfronten a
la violència, el trànsit, l'abús psicològic i fins i tot físic i sofriment incalculable. S'observa que la
vulnerabilitat particular dels nens migrants no acompanyats, i la situació d'aquells que es veuen obligats a
passar molts anys en camps de refugiats o que s'encallen molt temps en els països de trànsit, sense ser capaç
de continuar els seus estudis o per expressar els seus talents. En alguns països d'arribada, els fenòmens
migratoris evoquen alarmes i temors, sovint fomentats i explotats per a finalitats polítiques. Així, es propaga
una mentalitat xenòfoba, de tancament i de retirada d'un mateix, a la qual cal reaccionar de manera decisiva.
Contes de separació i reunió
27. Els joves que emigren experimenten una separació del seu context d'origen i sovint també una eradicació
cultural i religiosa. La divisió també afecta a les seves comunitats d'origen, que perden els elements més
vigorosos i emprenedors, i les famílies, sobretot quan un o ambdós pares migren, deixant als nens al país
d'origen. L'Església té un paper important com a referència per als joves d'aquestes famílies trencades. Però
aquests migrants són també històries de trobada entre les persones i entre cultures: per a les comunitats i les
societats en què arriben són una oportunitat per a l'enriquiment i el desenvolupament humà integral de tots.
Les iniciatives de benvinguda que fan referència a l'Església tenen un paper important des d'aquest punt de
vista i poden revitalitzar les comunitats capaces de realitzar-les.
El paper profètic de l'Església
28. A causa dels diferents orígens dels Pares, al tema dels migrants sinodals es va produir una trobada de
moltes perspectives, especialment entre països d'origen i de destinació. A més, el crit d'alarma d'aquelles
Esglésies els membres del qual es veuen obligats a fugir de la guerra i la persecució i que veuen aquestes
migracions forçades com una amenaça per a la seva pròpia existència. El fet mateix d'incloure totes aquestes
perspectives diferents dins de l'Església posa l'Església en posició d'exercir un paper profètic cap a la societat
sobre el tema de la migració.

Reconèixer i reaccionar davant qualsevol tipus d'abús
Fer la veritat i demanar perdó
29. Els diferents tipus d'abusos realitzats per alguns bisbes, sacerdots, religiosos i laics causen en els quals
són les seves víctimes, entre ells molts joves, el sofriment que pot durar tota la vida i que cap penediment pot
rectificar. Aquest fenomen està generalitzat a la societat, també afecta a l'Església i representa un greu
obstacle per a la seva missió. El Sínode reafirma compromís ferm amb l'adopció de mesures preventives
estrictes que impedeixin la repetició, a partir de la selecció i formació dels que es confia la responsabilitat i
les tasques educatives.

Vés a l'arrel
30. Hi ha diferents tipus d'abús: poder, econòmic, de consciència, sexual. Es fa evident la tasca d'eradicar les
formes d'exercici de l'autoritat sobre les quals estan empeltades i de contrarestar la manca de responsabilitat
i transparència amb què s'han gestionat molts casos. El desig de dominació, la manca de diàleg i la
transparència, les formes de doble vida, el buit espiritual i la fragilitat psicològica són el terreny en què
floreix la corrupció. El clericalisme, en particular, "neix d'una visió elitista i excloent de la vocació, que
interpreta el ministeri rebut com un poder que s'exerceixi en lloc de com un servei gratuït i generós que
oferir; i això porta a la conclusió que pertanyen a un grup que té totes les respostes i ja no han d'escoltar i
aprendre res, o fingeix escoltar "(Francis, Discurs a la Congregació General del Sínode dels XV Assemblea
General dels Bisbes, 3 d'octubre de 2018).
Gratitud i ànim
31. El Sínode expressa gratitud a aquells que tenen el coratge de denunciar el mal que pateixen: ajuden a
l'Església a prendre consciència del que ha passat i de la necessitat de reaccionar de manera decisiva.
Apreciar També encoratja el compromís sincer de moltes persones, sacerdots, laics consagrats i bisbes que
cada dia que passa amb honestedat i dedicació al servei de la joventut. El seu treball és un bosc que creix
sense fer soroll. També molts dels joves presents al Sínode van expressar el seu agraïment als que van
acompanyar i van reiterar la gran necessitat de figures de referència.
El Senyor Jesús, que mai abandona la seva Església, li ofereix la força i les eines per a un nou viatge.
Confirmant les accions de la línia de missatges 'i sancions necessàries "(Francis, Carta al Poble de Déu 20
d'agost de 2018, n. 2), i conscients que mercè exigeix justícia, el Sínode reconeix que abordar el problema de
l'abús en tota la seva aspectes, fins i tot amb la preciosa ajuda dels joves, poden ser realment una oportunitat
per a una reforma de l'abast època.

CAPÍTOL III. IDENTITAT I RELACIONS
Relacions familiars i intergeneracionals
El punt privilegiat de referència familiar
32. La família segueix sent el punt de referència principal per als joves. Els nens aprecien l'amor i la cura dels
seus pares, es preocupen pels lligams familiars i esperen tenir èxit en formar una família al seu torn. Sens
dubte, l'augment de les separacions, divorcis, segones unions i famílies monoparentals pot causar grans
penes i crisis d'identitat en els joves. De vegades han d'assumir responsabilitats que no són proporcionals a la
seva edat i obliguen-les a convertir-se en adults abans d'hora. Els avis sovint ofereixen una contribució
decisiva a l'afecte i l'educació religiosa: amb la seva saviesa són un vincle decisiu en la relació entre
generacions.
La importància de la maternitat i la paternitat
33. Les mares i els pares tenen papers distintius però igualment importants com a punts de referència en la
formació dels seus fills i transmetent-los la seva fe. La figura materna segueix exercint un paper que els joves
consideren essencials per al seu creixement, encara que no sigui prou reconegut des del punt de vista
cultural, polític i laboral. Molts pares realitzen el seu paper amb dedicació, però no podem amagar-ho, en
alguns contextos, la figura del pare està absent o evanescente, i en altres opressius o autoritaris. Aquestes
ambigüitats també es reflecteixen en l'exercici de la paternitat espiritual.
Relacions entre generacions
34. El Sínode reconeix la dedicació de molts pares i educadors que es comprometen a transmetre valors, tot i
les dificultats del context cultural. A les diferents regions, el paper dels ancians i la reverència cap als
avantpassats són una pedra angular de l'educació i contribueixen fortament a la formació de la identitat
personal. Fins i tot la família extensa -que en algunes cultures és la família en sentit estricte- té un paper

important. Alguns joves, tanmateix, senten que les tradicions familiars són opresives i fugen sota la pressió
d'una cultura globalitzada que de vegades els deixa sense punts de referència. En altres parts del món, però,
entre els joves i els adults no hi ha un veritable conflicte generacional, sinó una estranyesa recíproca. A
vegades, els adults no busquen o no transmeten els valors fundadors de l'existència o assumeixen els estils
juvenils, provocant la relació entre generacions. D'aquesta manera, la relació entre els joves i els adults corre
el risc de romandre en el nivell emocional, sense tocar la dimensió educativa i cultural.
Joventut i arrels culturals
35. Els joves es projecten cap al futur i s'enfronten a la vida amb energia i dinamisme. També són
temptadores per centrar-se en el gaudi dels presents i, de vegades tendeixen a donar poca atenció a la
memòria del passat de la qual procedeixen, en particular, els molts regals enviats a ells pels seus pares, avis,
des del bagatge cultural de la societat en què viuen. Ajudar els joves a descobrir la riquesa vivent del passat,
recordar-los i utilitzar-los per a les seves opcions i possibilitats, és un veritable acte d'amor cap a ells, tenint
en compte el seu creixement i les eleccions que es volen fer.
Amistat i relació amb els companys
36. Al costat de les relacions intergeneracionals no s'ha d'oblidar aquells entre iguals, que representen una
experiència fonamental d'interacció i emancipació progressiva des del context familiar d'origen. L'amistat i
l'intercanvi, sovint en grups més o menys estructurats, ofereix l'oportunitat d'enfortir les habilitats socials i
relacionals en un context en què no són avaluats i jutjats. L'experiència del grup també és un gran recurs per
compartir la fe i per a l'ajuda mútua en el testimoni. Els joves són capaços de dirigir altres joves i de viure un
veritable apostolat entre els seus amics.

Cos i afectivitat
Canvis en el progrés
37. Els joves reconeixen al cos i la sexualitat una importància essencial per a la seva vida i en el camí del
creixement de la seva identitat, perquè són essencials per viure amistat i afecte. Tanmateix, al món
contemporani, trobem fenòmens en ràpida evolució al respecte. En primer lloc, els desenvolupaments de la
ciència i les tecnologies biomèdiques influeixen fortament en la percepció del cos, induint la idea que es pot
modificar sense límits. La capacitat d'intervenir en l'ADN, la possibilitat d'inserir elements artificials en
l'organisme (cyborg) i el desenvolupament de la neurociència constitueixen un gran recurs, però al mateix
temps planteja qüestions antropològiques i ètiques. Un enfocament tecnocràtic acrítica calent al cos es
debilita la consciència de la vida com a do i el sentit del límit de la criatura, que pot sortir o ser explotat per
la dinàmica econòmica i política (cfr. FRANCESCO, Laudato vostè ', n. 106).
A més, en alguns contextos juvenils, la fascinació pel comportament de risc es propaga com una eina per
explorar-se, buscar emocions fortes i obtenir el reconeixement. Juntament amb la persistència de fenòmens
antics, com ara la sexualitat primerenca, la promiscuïtat, el turisme sexual, el culte exagerat aparença física,
que veiem avui la difusió generalitzada de la pornografia digital i l'exercici del seu cos en línia. Aquests
fenòmens, als quals s'exposen les noves generacions, constitueixen un obstacle per a una maduració serena.
Indiquen dinàmiques socials sense precedents, que influeixen en les experiències i les decisions personals,
convertint-los en el territori d'una espècie de colonització ideològica.
La recepció dels ensenyaments morals de l'Església
38. Aquest és el context en el qual les famílies i comunitats eclesials estan tractant d'ajudar els joves a
descobrir la sexualitat com un gran regal habitada pel misteri, per viure la relació amb la lògica de l'Evangeli.
No obstant això, no sempre són capaços de traduir aquest desig en una educació afectiva i sexual adequada,
que no es limita a intervencions esporàdiques i ocasionals. Quan es prenia aquesta educació com a elecció
propositiva, s'observen resultats positius que ajuden els joves a comprendre la relació entre la seva adhesió a
la fe en Jesucrist i la manera de viure l'afectivitat i les relacions interpersonals. Aquests resultats fomenten i
fomenten una major inversió en energia eclesial en aquest camp.

Les preguntes dels joves
39. L'Església té una rica tradició en la qual construir i proposar el seu propi ensenyament sobre aquest tema:
per exemple, el Catecisme de l'Església catòlica, la teologia del cos desenvolupada per Sant Joan Pau II,
encíclica Deus caritas est, Benet XVI , l'Exhortació apostòlica Amoris laetitia di Francesco. Però els joves, fins i
tot aquells que coneixen i viuen aquest ensenyament, expressen el desig de rebre una paraula clara, humana
i empàtica de l'Església. De fet, la moral sexual sovint provoca malentès i distanciament de l'Església, ja que
es percep com un espai de judici i condemna. Davant els canvis socials i les formes d'experimentar l'afectivitat
i la multiplicitat de perspectives ètiques, els joves són sensibles al valor de l'autenticitat i la dedicació, però
sovint són desorientats. Expressen més particularment un desig explícit de comparació sobre temes
relacionats amb la diferència entre la identitat masculina i femenina, la reciprocitat entre homes i dones, a
l'homosexualitat

Formes de vulnerabilitat
El món del treball
40. El món del treball continua sent una àrea en què els joves expressen la seva creativitat i la seva capacitat
per innovar. Al mateix temps, experimenten formes d'exclusió i marginació. El primer i més greu és l'atur
juvenil, que en alguns països assoleix nivells exorbitants. A més de fer-los pobres, la manca de treball redueix
la capacitat dels joves de somiar i esperar i els priva de la possibilitat de contribuir al desenvolupament de la
societat. En molts països aquesta situació depèn del fet que algunes seccions de la població juvenil manquen
de competències professionals adequades, també a causa dels dèficits del sistema educatiu i formatiu.
Sovint, la precarietat ocupacional que afecta els joves respon als interessos econòmics que exploten el
treball.
Violència i persecució
41. Molts joves viuen en contextos de guerra i pateixen violència en innombrables varietats: segrest, extorsió,
crim organitzat, tràfic d'éssers humans, esclavitud i explotació sexual, violacions de guerra, etc. Altres joves,
a causa de la seva fe, lluiten per trobar un lloc en les seves societats i patir diversos tipus de persecucions,
fins a la mort. Hi ha molts joves que, per compulsió o falta d'alternatives, viuen perpetrant delictes i
violència: nens soldats, bandes armades i criminals, narcotràfic, terrorisme, etc. Aquesta violència trenca
moltes vides joves. Els abusos i les addiccions, així com la violència i la desviació són alguns dels motius que
van portar els joves a la presó, amb una incidència particular en alguns grups ètnics i socials. Totes aquestes
situacions qüestionen i qüestionen l'Església.
La marginació i les dificultats socials
42. Fins i tot més nombrosos al món són els joves que pateixen formes de marginalitat i exclusió social, per
motius religiosos, ètnics o econòmics. Recordem la difícil situació dels adolescents i joves que romanen
embarassades i la plaga de l'avortament, així com la propagació del VIH, les diferents formes d'addicció
(drogues, jocs d'atzar, pornografia, etc.) i la situació dels nens del carrer , que no tenen recursos domiciliaris,
familiars i econòmics; els joves presoners mereixen una atenció especial. Diverses intervencions van destacar
la necessitat que l'Església valori les capacitats dels joves exclosos i les contribucions que poden oferir a les
comunitats. Vol mantenir-se amb valentia al seu costat, acompanyar-los al llarg dels camins de reapropiació
de la seva dignitat i un paper en la construcció del bé comú.
L'experiència del sofriment
43. Contràriament a un estereotip molt estès, el món juvenil també està profundament marcat per
l'experiència de vulnerabilitat, discapacitat, malaltia i dolor. En molts països, la propagació de formes
d'angoixa psicològica, depressió, malalties mentals i trastorns alimentaris creix, especialment entre els joves,
vinculada a experiències de profunda infelicitat o la incapacitat de trobar un lloc dins de la societat;
Finalment, no s'ha d'oblidar el tràgic fenomen dels suïcidis. Els joves que viuen aquestes diferents condicions

de dificultat i les seves famílies confien en el suport de les comunitats cristianes, però no sempre estan
adequadament equipades per rebre'ls.
El recurs de vulnerabilitat
44. Moltes d'aquestes situacions són producte de la "cultura dels residus": els joves són una de les primeres
víctimes. No obstant això, aquesta cultura també pot impregnar els joves, les comunitats cristianes i els seus
líders, contribuint així a la degradació humana, social i ambiental que afligeix el nostre món. Per a l'Església,
aquesta és una crida a la conversió, la solidaritat i la renovació de l'acció educativa, fent-se present de
manera particular en aquests contextos difícils. Fins i tot els joves que viuen en aquestes situacions tenen
valuosos recursos per compartir amb la comunitat i ensenyen a mesurar-nos amb el límit, ajudant-nos a
créixer en la humanitat. La creativitat amb què la comunitat animada per l'alegria de l'Evangeli pot
convertir-se en una alternativa al malestar i les situacions difícils és inesgotable. D'aquesta manera, la
societat pot experimentar que les pedres descartades pels constructors es converteixin en pedres angulars
(vegeu Salm 118.22, Lc 20.17, Actes 4.11, 1Pt 2.4).

CAPÍTOL IV. SER JOVE AVUI
Aspectes de la cultura juvenil actual
Originalitat i especificitat
45. Les generacions més joves són portadores d'una aproximació a la realitat amb trets específics. Els joves
demanen que se'ls aculli i es respectin en la seva originalitat. Entre els trets específics més evidents de la
cultura juvenil s'han reportat haver triat la imatge que altres llenguatges de comunicació, la importància
dels sentiments i les emocions com una forma d'acostament a la realitat i la prioritat de les operacions
concretes i en comparació amb ' anàlisi teòrica. Les relacions d'amistat i pertinença a grups d'iguals,
cultivades també gràcies a les xarxes socials, són de gran importància. Els joves solen ser portadors d'una
obertura espontània a la diversitat, el que els fa atent a les qüestions de la pau, la inclusió i el diàleg entre
cultures i religions. Diverses experiències de moltes parts del món mostren que els joves saben ser pioners de
trobada i diàleg entre cultures i religions, amb la intenció de la coexistència pacífica.
Compromís i participació social
46. Encara que en una forma diferent respecte a les generacions passades, el compromís social és un tret
específic dels joves actuals. Al costat d'alguns indiferents, hi ha molts més disponibles per a participar en les
iniciatives voluntàries, la ciutadania activa i la solidaritat social, per acompanyar i animar a posar de
manifest els talents, habilitats i creativitat dels joves i fomentar la rendició de comptes una part d'ells. El
compromís social i el contacte directe amb els pobres continuen sent una oportunitat fonamental per
descobrir o aprofundir la fe i discernir la pròpia vocació. Fort i generalitzada és la sensibilitat per als
problemes ecològics i la sostenibilitat, l'encíclica Lloat 'ha estat capaç de catalitzar. També es va observar que
la disponibilitat al compromís en l'arena política per a la construcció del bé comú, que no és sempre l'Església
ha estat capaç d'acompanyar oferir oportunitats de formació i espais de discerniment. En comparació amb la
promoció de la justícia als joves demanen a l'Església un compromís fort i consistent a eliminar tota
connivència amb una mentalitat mundana.
Art, música i esport
47. El Sínode reconeix i valora la importància que els joves donen a l'expressió artística en totes les seves
formes: hi ha molts joves que utilitzen en aquest camp els talents rebuts, promovent la bellesa, la veritat i la
bondat, que creixen a la humanitat i en la relació amb Déu. Per a molts, l'expressió artística també és una
autèntica vocació professional. No podem oblidar que durant segles, el "camí de la bellesa" era una de les
maneres privilegiades d'expressar la fe i l'evangelització.

Molt peculiar és la importància de la música, que representa un entorn real en què els joves estan immersos
constantment, a més d'una cultura i un llenguatge capaços d'emocionar i configurar la identitat. El
llenguatge musical també representa un recurs pastoral, que desafia particularment la litúrgia i la seva
renovació. L'aprovació dels gustos en un sentit comercial a vegades comporta comprometre l'enllaç amb les
formes tradicionals d'expressió musical i també amb l'expressió litúrgica.
Igualment important és la importància que els joves assumeixen en la pràctica esportiva, que l'Església no
hauria de subestimar en termes de potencial educatiu i formatiu, mantenint una sòlida presència dins d'ella.
El món de l'esport ha de ser ajudat a superar les ambigüitats de les quals s'executa, com ara el mite dels
campions, l'esclavitud a la lògica comercial i la ideologia de l'èxit a qualsevol preu. En aquest sentit, es
reafirma el valor de l'acompanyament i suport de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva.

Espiritualitat i religiositat
Diferents contextos religiosos
48. L'experiència religiosa dels joves es veu fortament influenciada pel context social i cultural en què viuen.
En alguns països, la fe cristiana és una experiència de comunitat forta i viva, que els joves comparteixen
alegrement. En altres regions d'antiga tradició cristiana la majoria de la població catòlica no viu una
pertinença real a l'Església; però hi ha minories creatives i experiències que revelen un renaixement de
l'interès religiós, com a reacció a una visió reduccionista i asfixiant. En altres llocs, fins i tot els catòlics,
juntament amb altres denominacions cristianes, són una minoria, que de vegades coneix la discriminació i
fins i tot la persecució. Finalment, hi ha contextos en què hi ha un creixement de sectes o formes de
religiositat alternativa; els que els segueixen sovint romanen decebuts i es tornen adversos a tot allò religiós.
Si en algunes regions els joves no tenen l'oportunitat d'expressar públicament la seva fe o de no reconèixer la
seva llibertat religiosa, en altres llocs sentim el pes de les eleccions passades, fins i tot polítiques, que han
minat la credibilitat eclesial. No és possible parlar de la religiositat dels joves sense tenir en compte totes
aquestes diferències.
Recerca religiosa
49. En general, els joves afirmen que estan buscant el significat de la vida i mostren un interès per
l'espiritualitat. Tanmateix, aquesta atenció es considera una recerca del benestar piscològic més que una
obertura a la trobada amb el Misteri del Déu vivent. En particular, en algunes cultures, molts consideren que
la religió és un assumpte privat i elements selectes dels quals troben les seves creences a partir de diferents
tradicions espirituals. D'aquesta manera, un cert sincretisme s'estén, desenvolupant-se sobre la hipòtesi
relativista que totes les religions són iguals. La pertinença a una comunitat de fe no és vist per tots com el
camí d'accés privilegiat al sentit de la vida, i es complementa i, de vegades substituïda per la ideologia o la
recerca de l'èxit en el nivell professional i econòmica, en la lògica del material d'una autorealització .
Queden, però, viu certes pràctiques lliurades per la tradició, com els pelegrinatges als santuaris, que de
vegades impliquen moltes masses de joves, i les expressions de la pietat popular, sovint lligada a la devoció a
Maria i els sants, els que guarden l'experiència de fe d'un persones.
La trobada amb Jesús
50. La mateixa varietat es troba en la relació dels joves amb la figura de Jesús. Molts ho reconeixen com a
Salvador i Fill de Déu i, sovint se senten propers a través de Maria, la seva mare i participar en una jornada de
fe. Uns altres no tenen una relació personal amb ell, però el consideren un bon home i una referència ètica.
Uns altres encara el troben a través d'una forta experiència de l'Esperit. Per a uns altres, és una figura del
passat sense cap rellevància existencial o molt allunyada de l'experiència humana.
Si per a molts joves Déu, la religió i l'Església apareixen paraules buides, són sensibles a la figura de Jesús,
quan es presenten d'una manera atractiva i eficaç. En molts sentits, fins i tot els joves d'avui en dia ens diuen:

"Volem veure Jesús" (Jn 12,21), el que demostra que la inquietud sana que caracteritza el cor de tot ésser
humà: "La inquietud de la recerca espiritual, la inquietud de ' reunió amb Déu, inquietud de l'amor
"(FRANCESCO, Missa per al començament del Capítol general de l'Ordre de Sant Agustí, 28 d'agost de 2013).
El desig d'una litúrgia viva
51. En diferents contextos, els joves catòlics sol·liciten propostes d'oració i moments sacramentals capaços
d'interceptar la seva vida quotidiana, en una litúrgia fresca, autèntica i alegre. A moltes parts del món,
l'experiència litúrgica és el principal recurs per a la identitat cristiana i coneix una àmplia i convincent
participació. Els joves reconeixen un moment privilegiat d'experiència de Déu i de la comunitat eclesial, i un
punt de partida per a la missió. En una altra part s'ha produït una certa separació dels sagraments i
l'Eucaristia dominical, es percep més com un precepte moral trobo tan feliç amb el Senyor ressuscitat i la
comunitat. En general, es va trobar que, fins i tot quan es disposa de catequesi sobre els sagraments, és el
suport educatiu feble per viure la festa en profunditat, per entrar a la misteriosa riquesa dels seus símbols i
els seus rituals.

Participació i protagonisme
Els joves volen ser protagonistes
52. Davant les contradiccions socials, molts joves volen aprofitar els seus talents, habilitats i creativitat i
estan disposats a assumir la responsabilitat. La sostenibilitat social, mediambiental, la discriminació i el
racisme es troben entre els temes més importants per a ells. La implicació dels joves sovint segueix nous
enfocaments, també explotant el potencial de la comunicació digital en termes de mobilització i pressió
política: la difusió dels estils de vida i els patrons de consum i les inversions crítiques, solidàries i conscients
de l'entorn; noves formes de compromís i participació en la societat i en la política; noves formes de benestar
per garantir els temes més febles.
Els motius de la distància
53. El Sínode és conscient que un nombre considerable de joves, per les raons més diferents, no demanen res
de l'Església perquè no ho consideren significatiu per a la seva existència. Alguns, al contrari, demanen
expressament que quedin sols, ja que senten que la seva presència és molesta i fins i tot irritant. Aquesta
petició sovint no neix d'un menyspreu acrític i impulsiu, sinó que també té arrels en raons serioses i
respectables: escàndols sexuals i econòmics; la preparació dels ministres ordenats que no poden interceptar
adequadament les sensibilitats dels joves; la falta de cura en la preparació de l'homilia i en la presentació de
la Paraula de Déu; el paper passiu assignat als joves dins de la comunitat cristiana; l'esforç de l'Església per
justificar les seves posicions doctrinals i ètiques enfront de la societat contemporània.
Els joves a l'Església
54. Els joves catòlics no són merament receptors de l'acció pastoral, sinó que viuen membres de l'únic cos
eclesial, batejat en el qual l'Esperit del Senyor viu i actua. Contribueixen a enriquir què és l'Església, i no
només el que fa. Sóc el seu present i no només el seu futur. Els joves són protagonistes de moltes activitats
eclesials, en les quals ofereixen un servei generós, en particular amb l'animació de la catequesi i la litúrgia, la
cura dels més petits, el servei voluntari per als pobres. Fins i tot els moviments, associacions i congregacions
religioses ofereixen als joves oportunitats de compromís i corresponsabilitat. De vegades, la disponibilitat
dels joves respon a un cert autoritarisme i desconfiança dels adults i pastors, que no reconeixen
suficientment la seva creativitat i lluiten per compartir responsabilitats.
Dones en l'Església
55. També hi ha una demanda entre els joves per a un major reconeixement i valorització de les dones en la
societat i en l'Església. Moltes dones tenen un paper insubstituïble en les comunitats cristianes, però en
molts llocs és difícil donar-los espai en els processos de presa de decisions, fins i tot quan no requereixen
responsabilitats ministerials específiques. L'absència de la veu femenina i la mirada empobreixen el debat de
l'Església i el camí, restant del discerniment una valuosa contribució. El Sínode recomana que tots siguin més

conscients de la urgència d'un canvi ineludible, a partir d'una reflexió antropològica i teològica sobre la
reciprocitat entre homes i dones.
La missió dels joves cap als seus companys
56. En molts contextos existeixen grups de joves, sovint l'expressió de les associacions i moviments eclesials,
que són molt actius en l'evangelització dels seus companys a través d'un clar testimoni de la vida, en un
llenguatge accessible, i la capacitat d'establir relacions autèntiques d'amistat . Aquest apostolat ens permet
portar l'Evangeli a persones que difícilment es podrien assolir amb el ministeri juvenil ordinari, i contribueix
a aconseguir la mateixa fe que els que es comprometen. Per tant, ha de ser apreciat, recolzat, acompanyat de
saviesa i integrat en la vida de les comunitats.
Desig d'una comunitat eclesial més autèntica i fraterna
57. Els joves demanen a l'Església que brilli l'autenticitat, l'exemplaritat, la competència, la
corresponsabilitat i la solidesa cultural. De vegades aquesta sol·licitud sona com una crítica, sinó que sovint
pren la forma positiva d'un compromís personal amb una comunitat fraterna, acollidor, alegre i
profèticament es compromet a lluitar contra la injustícia social. Entre les expectatives dels joves destaca, en
particular, el desig que a l'Església s'adopti un estil de diàleg menys paternalista i franc.
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58. "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. 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."(Lc 24,27-31).
Després d'escoltar-los, el Senyor dirigeix als dos viatgers una "paraula" incisiva i decisiva, autoritària i
transformadora. D'aquesta manera, amb dolçor i força, el Senyor entra a la seva casa, roman amb ells i
comparteix el pa de la vida: és el signe eucarístic que permet als dos deixebles d'obrir els ulls.

Una nova Pentecosta
L'acció de l'Esperit Sant
59. L'Esperit Sant encén el cor, obre els ulls i desperta la fe dels dos viatgers. Treballa des del començament
de la creació del món perquè el pla del Pare de recapitular tot en Crist arriba a la seva plenitud. Actua en tot
moment i en tots els llocs, en la varietat de contextos i cultures, despertant també enmig de dificultats i
sofriments el compromís amb la justícia, la recerca de la veritat, el coratge de l'esperança. És per això que
sant Pau afirma que "tots junts, la creació gemega i pateix els dolors del part fins avui" (Rom 8:22). El desig
de la vida enamorada i la inquietud saludable que habita els cors dels joves formen part del gran anhel de
tota la creació cap a la plenitud de l'alegria. En cadascun d'ells, fins i tot en aquells que no coneixen Crist,
l'Esperit Creador actua per portar-los a la bellesa, la bondat i la veritat.
L'Esperit rejoveneix l'Església
60. La joventut és un període de vida original i estimulant, que Jesús mateix va viure, santificant. El missatge
als joves del Concili Vaticà II (7 de desembre 1965) presenta a l'Església com "la veritable joventut del món",
que té "la capacitat d'alegrar-se amb el que comença, de donar-se sense recompensa, de renovar-se i una altra
vegada el nou conquestes ". Amb la seva frescor i la seva fe als joves ajuden a mostrar aquesta cara de
l'Església, el que reflecteix "el gran vivent, el Crist eternament jove." Així que això no és crear una nova
església per als joves, sinó més aviat per descobrir amb ells la joventut de l'Església, obrir-nos a la gràcia d'un
nou Pentecosta.
L'Esperit en la vida del creient
61. La vocació del cristià és seguir Crist que passa a través de les aigües del baptisme, rebre el segell de la
Confirmació i l'Eucaristia convertir-se en part del seu cos:
"És l'Esperit Sant, el foc després que l'aigua i que es torni pa, que és el cos de Crist" (Sant Agustí, Sermó 227).
En el procés d'iniciació cristiana és principalment de confirmació que permet als creients a reviure
l'experiència pentecostal d'una nova efusió de l'Esperit per al creixement i la missió. És important tornar a
descobrir la riquesa d'aquest sagrament, entendre el seu vincle amb la vocació personal de cada batejat i la
teologia dels carismes, curarne millor cura pastoral, de manera que no es converteixi en un moment formal i
no molt significativa. Cada viatge vocacional té l'Esperit Sant com a protagonista: És el "mestre interior" del
qual es pot dirigir.
Una autèntica experiència de Déu
62. La primera condició per al discerniment vocacional en l'Esperit és una experiència autèntica de la fe en
Crist mort i ressuscitat, assenyalant que "no és la llum que dissipa tota la nostra foscor, però la llum que guia
els nostres passos en la nit, i això prou per al viatge "(FRANCESCO, Lumen fidei, 57). En les comunitats
cristianes de vegades correm el risc de proposar, més enllà de les intencions, el teisme ètic i terapèutic, que
respon a les necessitats de seguretat i el confort de l'ésser humà, en lloc d'una trobada viu amb Déu a la llum
de l'Evangeli i el poder de l'Esperit. Si bé és cert que la vida es desperta només a través de la vida, es fa
evident que els joves necessiten per complir amb les comunitats cristianes molt arrelades en l'amistat amb
Crist que ens porta al Pare en la comunió de l'Esperit Sant.

CAPÍTOL I. EL REGAL DE LA JOVENTUT
Jesús jove entre els joves
La joventut de Jesús
63. "jove entre els joves a convertir-se en un exemple per als joves i consagrar al Senyor" (Ireneu, Contra les
Heretgies, II, 22,4), Crist va santificar la joventut pel sol fet d'haver viscut. El relat bíblic presenta només un
episodi de la joventut de Jesús (cfr. Lc 2.41 a 52), que s'ha viscut sense problemes, la senzillesa i la
laboriositat de Natzaret, com per ser reconegut com 'el fuster' (Mc 6, 3) i "el fill del fuster" (Mt 13.55).

Contemplant la seva vida podem fer la més beneïda de la joventut, Jesús tenia una fe cega en el Pare, es va
fer càrrec de l'amistat amb els seus deixebles, i fins i tot en temps de crisi no es va mantenir fidel. Va
expressar una profunda compassió cap als més febles, especialment els pobres, els malalts, els pecadors i els
exclosos. Tenia el valor de fer front a les autoritats religioses i polítiques del seu temps; va tenir l'experiència
de sentir-se mal entès i rebutjat; va experimentar la por del sofriment i va conèixer la fragilitat de la Passió;
va girar la mirada cap al futur confiant-se a les mans segures del Pare i al poder de l'Esperit. En Jesús tots els
joves poden trobar-se, amb les seves pors i les seves esperances, les seves incerteses i els seus somnis i per a
ell, que poden confiar. Seran la seva font d'inspiració per contemplar les reunions de Jesús amb els joves.
Amb la mirada del Senyor
64. Escoltar el Crist i la comunió amb ell també permeten als pastors i educadors madurar una lectura sàvia
d'aquesta temporada de la vida. El Sínode va tractar de mirar els joves amb l'actitud de Jesús, per discernir en
les seves vides els signes de l'acció de l'Esperit. De fet, creiem que fins i tot avui Déu parla a l'Església i al
món a través dels joves, la seva creativitat i el seu compromís, així com els seus sofriments i les seves
peticions d'ajuda. Amb ells podem llegir més profèticament la nostra edat i reconèixer els signes dels temps;
és per això que els joves són un dels "llocs teològics" en què el Senyor ens permet conèixer algunes de les
seves expectatives i desafiaments per construir demà.
Personatges de la joventut
65. La fase de desenvolupament de la personalitat dels joves, està marcada pels somnis que estan prenent
forma, ja que les relacions són cada vegada més la textura i l'equilibri, per assaig i experimentació, per les
decisions que s'acumulen gradualment un pla de vida. En aquesta temporada de la vida, els joves s'anomenen
a projectar endavant sense tallar arrels, a construir autonomia, però no a la solitud. El context social,
econòmic i cultural no sempre ofereix condicions favorables. Molts sants joves han fet que les
característiques de l'edat jove brillin en tota la seva bellesa i hagin estat autèntics profetes de canvi en el seu
temps; el seu exemple mostra el que són capaços els joves quan s'obren a trobar-se amb Crist.
Fins i tot els joves amb discapacitat o els que pateixen malalties poden aportar una valuosa contribució. El
Sínode convida a la comunitat a unes iniciatives espacials que els reconeixen i els permeten ser líders, per
exemple, amb l'ús del llenguatge de signes per a sords, itineraris catequètics correctament orientades,
l'experiència associativa o d'inserció laboral.
Les inquietuds saludables dels joves
66. Els joves són els portadors d'una ansietat que primer ha de ser rebuda, respectada i acompanyada,
apostant amb convicció sobre la seva llibertat i responsabilitat. L'Església sap per experiència que la seva
contribució és fonamental per a la seva renovació. Els joves, en alguns aspectes, poden estar per davant dels
pastors. En el matí de Pasqua, el jove deixeble estimat va arribar primer al sepulcre, per davant en la seva
carrera Peter llastada per l'edat i la traïció (cf. Jn 20.1 a 10.); De la mateixa manera la comunitat cristiana el
dinamisme juvenil és una energia de renovació de l'Església, ja que ajuda a sacsejar la mandra i lentitud i
estar obert al Ressuscitat. Alhora, l'actitud Deixeble Estimat indica que és important estar connectat amb
l'experiència de la gent gran, reconeixent el paper dels pastors i no anar sol. Així tindrem aquesta simfonia
de veus que és fruit de l'Esperit.
Els joves ferits
67. La vida dels joves, com la de tothom, també està marcada per ferides. Són les ferides de la derrota de la
seva història, els desitjos frustrats, la discriminació i la injustícia, de no haver sentit estimat o acceptat. Són
ferides del cos i de la psique. Crist, que ha acceptat passar per la passió i la mort, a través de la seva creu es
converteix en el veí de tots els joves que pateixen. A continuació, hi ha les ferides morals, el pes dels seus
errors, els sentiments de culpa per haver estat equivocats. Reconciliar-se amb les ferides és més que mai una
condició necessària per a una bona vida avui. L'Església està cridada a donar suport a tots els joves en els seus
processos i promoure accions pastorals apropiades.

Esdevenir adult
L'edat d’escollir
68. La joventut és una temporada de la vida que ha d'acabar, per deixar espai per a l'edat adulta. Aquesta
transició no té lloc en un purament anagrafico, sinó que implica un procés de maduració, que no sempre es
veu facilitada per l'entorn en què viuen els joves. En moltes regions, s'ha propagat una cultura de la
provisional, afavorint una prolongació indefinida de l'adolescència i la devolució de decisions; la por del
definitiu genera així una mena de paràlisi de la decisió. Però la joventut no pot romandre en un moment
suspès: és l'edat de les eleccions i aquest és precisament el seu atractiu i la seva tasca més gran. Els joves
prenen decisions en els àmbits professional, social, polític i altres més radicals que els donaran una
configuració decisiva. Es tracta de l'última la que parla més precisament de "estil de vida": és, de fet, la vida
mateixa, en la seva singularitat irrepetible, que rep allà l'orientació definitiva.
Existència sota el signe de la missió
69. El Papa Francisco convida els joves a reflexionar sobre la seva vida en l'horitzó de la missió:
"Moltes vegades a la vida perdem el temps preguntant-nos:" Qui sóc jo? ". Pots preguntar-te qui ets i tenir
tota una vida buscant qui ets. Però cal preguntar-se: "Qui sóc jo '" (Discurs a la Vigília de pregària en
preparació per a la JMJ, la basílica de Santa Maria Maggiore 8 de abril, 2017). Aquesta declaració s'il·lumina
profundament les opcions de vida, se l'insta a acceptar-los dins l'horitzó del do alliberador de l'acte. Aquesta
és l'única manera d'aconseguir una felicitat autèntica i duradora. De fet, "la missió al cor de les persones no
és una part de la meva vida, o un adorn que pugui enlairar-se, no és un apèndix o un moment entre molts
existència. És una cosa que no puc arrencar del meu ser si no em vull destruir. Sóc una missió en aquesta
terra, i per això em trobo en aquest món "(FRANCESCO, Evangelii gaudium, n ° 273).
Una pedagogia capaç de qüestionar
70. La missió és una brúixola segura per al viatge de la vida, però no és un "navegador", mostrant-se per
endavant tot el camí. La llibertat sempre comporta una dimensió de risc que ha de valorar-se amb coratge i
acompanyada de gradualitat i saviesa. Moltes pàgines de l'Evangeli ens mostra a Jesús que ens convida a
atrevir-se, per enlairar-se, per passar de la lògica de l'observança dels preceptes que de la donació generosa i
incondicional, sense ocultar la necessitat de prendre sobre si mateixos la seva pròpia creu (cfr. Mt 16.24). És
radical:
"Ell dóna tot i demana tot: dóna amor total i demana un cor indiviso" (Francesco, Homilia del 14 d'octubre de
2018). En no enganyar els joves amb un mínim o asfixiar-se amb un conjunt de regles propostes que donen
una imatge incompleta del cristianisme i moralista, estem cridats a invertir en la seva audàcia i educar-los
perquè assumeixin les seves responsabilitats, confiant que l'error, el fracàs i la crisi són experiències que
poden enfortir la seva humanitat.
El veritable sentit de l'autoritat
71. Per aconseguir un veritable camí de maduració, els joves necessiten adults autoritzats. En el seu significat
etimològic, auctoritas indica la capacitat de créixer; no expressa la idea d'un poder directiu, sinó d'una
veritable força generativa. Quan Jesús es va trobar amb els joves, en qualsevol estat i condició que
estiguessin, fins i tot si estiguessin morts, d'una manera o altra, els va dir: "Aixeca't! ¡Creix! "I la seva paraula
va complir el que va dir (cf. Mk 5, 41, Lc 7, 14). En l'episodi de la curació de l'endimoniat (cfr. Mc 9.14 a 29),
que evoca tantes formes d'alienació dels joves avui en dia, és evident que el tancament de la mà de Jesús no
és per treure-li la seva llibertat, però per activar-lo, per alliberar-la. Jesús exerceix plenament la seva
autoritat: no vol res més que el creixement dels joves, sense cap possessió, manipulació i seducció.
L'enllaç amb la família
72. La família és la primera comunitat de fe en què, tot i les limitacions i el incomplet, el jove experimenta
l'amor de Déu i començar a discernir la seva vocació. Els Sínodes anteriors, i la posterior Laetitia exhortació
apostòlica Amoris, no deixen de destacar que la família com a Església domèstica, té el deure de viure

l'alegria de l'Evangeli en la vida quotidiana i fer partícip a tots els membres en funció de la seva condició,
romanent obert a la dimensió vocacional i missionera.
Tanmateix, les famílies no sempre eduquen els seus fills per mirar cap al futur en una lògica professional. De
vegades, la recerca de la condició social o l'èxit personal, l'ambició o la tendència dels pares a determinar les
opcions dels nens envaeixen l'espai de les decisions de discerniment i d'influència. El Sínode reconeix la
necessitat d'ajudar a les famílies a assumir amb més claredat una concepció de la vida com a vocació. El relat
evangèlic de Jesús adolescent (cfr. Lc 2.41 a 52), submís als seus pares, però capaç de separar d'ells per a ser
sobre el Pare, pot oferir valuoses llums d'una manera evangèlica per establir les relacions familiars.
Es demana llibertat
L'evangeli de la llibertat
73. La llibertat és una condició essencial per a cada elecció autèntica de la vida. No obstant això, corre el risc
de ser incomprendido, també perquè no sempre es presenta de forma adequada. L'Església mateixa acaba
mostrant a molts joves com una institució que imposa regles, prohibicions i obligacions. Però Crist "ens ha
alliberat per a la llibertat" (Ga 5,1), fent-nos passar del règim de la Llei a la de l'Esperit. A la llum de
l'Evangeli, avui és convenient reconèixer amb més claredat que la llibertat és constitutivament relacional i
demostra que les passions i les emocions són rellevants en la mesura que orienten cap a una trobada
autèntica amb els altres. Aquesta perspectiva demostra clarament que la veritable llibertat és comprensible i
possible només en relació amb la veritat (vegeu Jn 8, 31-32) i sobretot per a la caritat (vegeu 1 Cor 13.1-13,
Gal 5:13): la llibertat és un mateix en el cor d'un altre
Llibertat responsable
74. A través de la fraternitat i la solidaritat vivien, especialment amb l'últim, el jove descobreix que la
veritable llibertat prové de sentir-se acceptat i creix en fer espai per a l'altre. Tenen una experiència similar
quan estan compromesos a conrear la sobrietat o el respecte pel medi ambient. L'experiència de compromís
mutu i reconeixement compartit els porta a descobrir que el seu cor està habitat per una apel·lació en silenci
a l'amor que ve de Déu. Es fa més fàcil reconèixer la dimensió transcendent que la llibertat porta
originalment en si mateix i que en contacte amb les experiències més intenses de la vida: el naixement i la
mort, l'amistat i l'amor, la culpa i el perdó, es desperta amb més claredat. Precisament aquestes experiències
contribueixen a reconèixer que la naturalesa de la llibertat respon radicalment.
Llibertat i fe
Fa 75. Més de 50 anys, Sant Pau VI va introduir el terme "diàleg de salvació" i s'interpreta la missió del Fill al
món com una expressió d'un "formidable qüestió d'amor." Va afegir, però, que som "lliures de correspondreho o rebutjar-lo" (vegeu Ecclesiam suam, n ° 77). En aquesta perspectiva, l'acte de fe personal apareix com a
lliure i alliberador: serà el punt de partida per a una apropiació gradual dels continguts de la fe. La fe, per
tant, no és un element que afegeix gairebé des de l'exterior a la llibertat, però compleix el desig de la
consciència a la veritat, la bondat i la bellesa, ritrovandoli plenament en Jesús. El testimoniatge de tants
màrtirs joves del passat i del present, va ressonar fortament al Sínode, és la prova més convincent de que la
fe lliure contra els poders del món, les seves injustícies i fins i tot davant la mort.
La llibertat ferida i redimida
76. La llibertat humana està marcada per les ferides del pecat personal i la concupiscència. Però quan, a
través del perdó i la misericòrdia, la persona es dóna compte dels obstacles que empresonen, que creix a la
maduresa i pot participar amb més lucidesa en les decisions finals de la vida. En un punt de vista educatiu, és
important per ajudar els joves a no desanimar-se davant els errors i fracassos, fins i tot humiliants, ja que són
una part integral del camí cap a una llibertat més madur, conscient de la seva grandesa i debilitat.
Però el mal no té l'última paraula: "Perquè Déu tan estimava el món que va donar al seu Fill únic" (Jn 3, 16).
Ens va estimar fins al final i així va redimir la nostra llibertat. En morir a la creu per nosaltres vessar l'Esperit,

i "on hi ha l'Esperit del Senyor hi ha llibertat" (2Co 3,17): una nova llibertat, Pasqua, que es desenvolupa en el
do de si mateix cada dia.

CAPÍTOL II. EL MISTERI DE LA VOCACIÓ
La recerca de la vocació
Vocació, viatges i descobriment
77. El relat de la crida de Samuel (vegeu 1 Sam 3,1-21) permet comprendre les característiques fonamentals
del discerniment: l'escolta i el reconeixement de la iniciativa divina, una experiència personal, una
comprensió progressiva, un acompanyament del pacient. i respectuós amb el misteri en progrés, una
destinació comunitària. La vocació no s'imposa a Samuel com a destinació a patir; és una proposta d'amor, un
missioner que envia una història de confiança mútua diària.
Pel que fa al jove Samuel, per a cada home i per a cada dona, la vocació, tot i tenir moments forts i
privilegiats, implica un llarg viatge. La Paraula del Senyor requereix temps per a ser entesa i interpretada; la
missió a la qual crida es revela gradualment. Els joves estan fascinats per l'aventura de l'auto-descobriment
progressiu. Aprenen voluntàriament de les activitats que realitzen, de reunions i de relacions, que es posen a
prova en la vida quotidiana. No obstant això, han de ser ajudats a reunir les diferents experiències en la
unitat i llegir-les en una perspectiva de fe, superant el risc de dispersió i reconeixement dels signes amb què
parla Déu. En el descobriment de la vocació, no tot és immediatament clar, perquè la fe "veu" en la mesura
en què camina, en què entra a l'espai obert per la Paraula de Déu "(FRANCESCO, Lumen fidei, 9).
Vocació, gràcia i llibertat
78. Al llarg dels segles, la comprensió teològica del misteri de la vocació ha experimentat diferents èmfasis,
en funció del context social i eclesial en el qual s'ha elaborat el tema. En qualsevol cas, s'ha de reconèixer el
caràcter analògic del terme "vocació" i les moltes dimensions que caracteritzen la realitat que designa. Això
condueix, de tant en tant, a ressaltar aspectes individuals, amb perspectives que no sempre han estat capaços
de salvaguardar, amb igual equilibri, la complexitat del conjunt. Per aprofundir profundament en el misteri
de la vocació que troba el seu origen final en Déu, per això som cridats a purificar les nostres imatges i el
nostre llenguatge religiós, redescobrint la riquesa i l'equilibri de la narració bíblica. L'entrellaçament de
l'elecció divina i la llibertat humana, en particular, s'ha de pensar en tot el determinisme i en l'extrinsicisme.
La vocació no és ni un guió escrit ja que l'ésser humà només ha de recitar ni una improvisació teatral sense
rastre. Com que Déu ens crida ser amics i no servir (vegeu Jn 15,13), les nostres eleccions contribueixen de
forma real al desplegament històric del seu pla d'amor. L'economia de la salvació, d'altra banda, és un misteri
que ens supera infinitament; per aquest motiu, només escoltant el Senyor ens pot revelar quina part
anomenem per tenir-hi. Cultivat a la llum, la vocació realment apareix com un do de gràcia i pacte, com el
secret més bell i preciós de la nostra llibertat
Creació i vocació
79. Afirmar que tot va ser creat per mitjà de Crist i per Ell (cf .. Col 01:16), Escriptura dirigeix a llegir el misteri
de la vocació com una realitat que marca la pròpia creació de Déu. Déu té creat per la seva Paraula que
"trucades" l'ésser i la vida i després "fora" en el caos de la uniformitat, donant la bellesa del cosmos de
l'ordre i l'harmonia de la diversitat. Ja sant Pau VI va afirmar que "cada vida és una vocació" (cf .. Populorum
progressio, 15), Benet XVI insisteix que l'ésser humà ha estat creat com un ésser dialògic: la Paraula creadora
"crida a cada un de nosaltres personalment, revelant que la vida mateixa és una vocació de Déu "(cfr. Verbum
Domini,
77).
Per a una cultura professional
80. Parlant de l'existència humana en termes de formació professional que s'utilitzen per ressaltar alguns
elements que són molt importants per al creixement d'un jove: mitjans exclou que es determina pel destí o

per casualitat, ja que és un bé privat per gestionar la seva pròpia . En el primer cas no hi ha vocació, perquè
no hi ha reconeixement d'una destinació digne de l'existència, en la segona un ésser humà va pensar "sense
lligams" es converteix en "cap vocació". Per tant, és important crear les condicions pel que en totes les
comunitats cristianes, de la consciència de baptisme dels seus membres, per desenvolupar una veritable
cultura de la vocació i un compromís constant a la pregària per les vocacions.

La vocació de seguir a Jesús
L'encant de Jesús
81. Molts joves estan fascinats per la figura de Jesús. La seva vida els sembla bo i bell, perquè pobre i senzilla,
feta d'amistats sinceres i profundes, la despesa dels germans amb generositat, mai es va tancar a qualsevol,
però sempre disponible a regal. La vida de Jesús roman avui profundament atractiva i suggerent; és una
provocació per a tots els joves que desafien. L'Església sap que això és a causa del fet que Jesús té una
profunda connexió amb tots els éssers humans, perquè "Crist, el nou Adam, en la mateixa revelació del
misteri del Pare i del seu amor, manifesta plenament l'home al mateix home i es manifesta la seva vocació
"(cfr. Gaudium et spes, n. 22).
Fe, vocació i seguiment
82. De fet, Jesús no només va fascinar amb la seva vida, sinó que també va cridar explícitament la fe. Va
conèixer homes i dones que van reconèixer en els seus gestos i les seves paraules la manera correcta de parlar
de Déu i relacionar-se amb ell, accedint a aquesta fe que porta a la salvació: "Filla, la teva fe t'ha salvat. Aneu
en pau "(Lc 8,48). Uns altres que el van conèixer van ser cridats per convertir-se en deixebles i testimonis. No
va ocultar a aquells que volien ser el seu deixeble la necessitat d'assumir la seva creu tots els dies i seguir-lo
en un camí pascual de mort i resurrecció. La fe testimonial continua vivint a l'Església, signe i instrument de
salvació per a tots els pobles. La pertinença a la comunitat de Jesús sempre ha conegut diferents formes de
seqüela. La majoria dels deixebles vivien la seva fe en les condicions ordinàries de la vida quotidiana; d'altres,
però, incloent algunes figures femenines, compartien l'existència itinerant i profètica del Mestre (vegeu Lc
8,1-3); des del principi els apòstols van tenir un paper especial en la comunitat i es van associar amb ell en el
seu ministeri d'orientació i predicació.
La Mare de Déu
83. Entre totes les figures bíbliques que il·lustren el misteri de la vocació, el de Maria s'ha de contemplar
d'una manera singular. Dona jove que amb ella "sí" va fer possible l'encarnació creant les condicions perquè
es pugui generar qualsevol altra vocació eclesial, segueix sent el primer deixeble de Jesús i el model de cada
deixeble. En el seu pelegrinatge de fe, Maria va seguir el seu Fill al peu de la creu i, després de la Resurrecció,
va acompanyar a la naixent Església de Pentecosta. Com a mare i mestra misericordiós, continua
acompanyant l'Església i implorant l'Esperit que dóna vida a tota vocació. Per tant, és evident que el "principi
mariano" té un paper eminent i il·lumina tota la vida de l'Església en les seves diverses manifestacions. Al
costat de la Mare de Déu, també la figura de Josep el seu cònjuge és un model exemplar de resposta
professional.

Vocació i vocacions
Vocació i missió de l'Església
84. No és possible comprendre plenament el significat de la vocació bautismal si no es considera que sigui per
a tothom, que no s'exclogui, sinó un crida a la santedat. Aquest recurs implica necessàriament una invitació a
participar en la missió de l'Església, que té com a finalitat fonamental la comunió amb Déu i entre totes les
persones. De fet, les vocacions eclesials són manifestacions i expressions articulades a través de les quals
l'Església realitza la seva crida a ser un veritable signe de l'Evangeli acollit amb beneplàcit en una comunitat
fraterna. Les diferents formes de seguir Crist expressen, cadascuna a la seva manera, la missió de presenciar
l'esdeveniment de Jesús, en el qual tots els homes i totes les dones troben la salvació.

La varietat de carismes
85. St Paul torna diverses vegades en les seves cartes sobre aquest tema, recordant la imatge de l'Església
com el cos es compon de diversos membres i posant l'accent en que cada membre és necessari i, al mateix
temps, en conjunt, ja que només la unitat de tot fa que el cos estigui viu i harmònic. L'origen d'aquesta
comunió és trobat per l'Apòstol en el mateix misteri de la Santíssima Trinitat: "Hi ha diferents dons, però un
mateix Esperit; hi ha diversos ministeris, però només un és el Senyor; hi ha diferents activitats, però només
un és Déu que treballa en tot "(1 Cor 12: 4-6). El Concili Vaticà II i el Magisteri posterior ofereixen informació
valuosa per elaborar una correcta teologia dels carismes i ministeris en l'Església, per acceptar amb gratitud i
explotar sàviament els dons de gràcia que està contínuament sorgeixen de l'Esperit en l'Església per
rejovenir.
Professió i vocació
86. Per a molts joves, l'orientació professional es viu en un horitzó vocacional. No és infreqüent que es
neguen a treball atractiu no ofereix en línia amb els valors cristians, i l'elecció de la formació es realitza
preguntant com fer que els talents personals fructífers per al Regne de Déu. L'obra es troba en moltes
ocasions a reconèixer i promoure el regals rebuts: d'aquesta manera, els homes i les dones participen
activament en el misteri trinitari de creació, redempció i santificació.
La família
87. Les dues assemblees sinodals recents sobre la família, seguit de l'Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia,
ofereixen una rica contribució de la vocació de la família en l'Església i la contribució insubstituïble que les
famílies estan cridades a donar testimoni de l'Evangeli a través amor mutu, generació i educació dels nens.
Mentre es veu la riquesa sorgit en els documents recents, es recorda la importància de reprendre el missatge
per tornar a descobrir i explicar als joves la bellesa de la vocació nupcial.
Vida consagrada
88. El do de la vida consagrada, en la seva forma activa és contemplativa és, que l'Esperit suscita en l'Església
té un valor profètic particular, ja que és un testimoni joiós de la gratuïtat. Quan les comunitats religioses i les
noves bases autènticament viuen la germanor que es converteixin en escoles de comunió, centres d'oració i
contemplació, llocs de testimoniatge diàleg intergeneracional i intercultural i espais per a l'evangelització i
la caritat. La missió de moltes persones consagrades i consagrades que s'ocupen de l'últim a les afores del
món expressa concretament la dedicació d'una Església sortint. Si en algunes regions que experimenten la
reducció del nombre d'envelliment i la fatiga, la vida consagrada segueix sent fructífera i creativa a través de
la responsabilitat compartida amb molts laics que comparteixen l'esperit i la missió dels diferents carismes.
L'Església i el món no poden prescindir d'aquest do vocacional, que és un gran recurs per al nostre temps.
El ministeri ordenat
89. L'Església sempre ha tingut una cura especial per les vocacions al ministeri ordenat, en la consciència que
aquest és un element constitutiu de la seva identitat i és necessari per a la vida cristiana. Per aquest motiu
sempre ha conreat una atenció específica per a la formació i acompanyament dels candidats al presbiteri. La
preocupació de moltes esglésies per la seva descens en el nombre crida a una nova reflexió sobre la vocació al
ministeri i vocació de treball ordenat que s'escolta l'atracció de la persona de Jesús i el seu cridat a ser
pastors del seu ramat. També la vocació del diaconat permanent requereix més atenció, ja que constitueix un
recurs que encara no ha desenvolupat tot el seu potencial.
La condició del "single"
90. El Sínode reflexiona sobre la condició de les persones que viuen com a "soltes", reconeixent que aquest
terme pot indicar situacions de vida molt diferents. Aquesta situació pot dependre de moltes raons,
voluntàries o involuntàries, i en factors culturals, religiosos i socials. Per tant, pot expressar una àmplia
gamma de camins. L'Església reconeix que tal condició, presa en una lògica de la fe i el do, pot esdevenir una

de les moltes vies a través del qual implementa la gràcia del baptisme i caminar cap a la santedat a la qual
tots estan cridats.

CAPÍTOL III. LA MISSIÓ PER A ACCOMPANYAR
L'Església que acompanya
Davant les eleccions
91. En el món contemporani, caracteritzat per un pluralisme cada vegada més evident i una disponibilitat
creixent d'opcions, el tema d'opcions sorgeix amb particular força i en diferents nivells, especialment a la cara
de la vida itineraris menys i menys lineal, que es caracteritza per grans la precarietat. Sovint, de fet, els joves
s'estan movent entre els enfocaments extrems com ingenus considerats per la mercè d'una destinació amb
guió, inexorable, sentir-se aclaparat per un ideal abstracte de l'excel·lència, en un marc de competència rebel
i violent.
Acompanyar per fer eleccions vàlides, estables i ben fonamentades és, per tant, un servei que se sent molt
sentit. Farsi present, donar suport i acompanyar el camí a eleccions autèntiques és una manera perquè
l'Església exerceixi la seva funció materna generació de la llibertat dels fills de Déu. Aquest servei no és més
que una continuació de la forma en què actua el Déu de Jesucrist cap al seu poble: a través d'una presència
constant i cordial, una proximitat dedicada i amant i una tendresa sense límits.
Partiu el pa junts
92. Com es mostra en el compte dels deixebles d'Emaús, acompanyar requereix una voluntat de prendre al
llarg d'un tram de carretera, l'establiment d'una relació significativa. L'origen del terme "acompanyar" es
refereix al pa trencat i compartit (pa cum), amb tota la riquesa simbòlica humana i sacramental d'aquesta
referència. Per tant, és la comunitat en la seva totalitat el primer tema d'acompanyament, ja que
necessàriament es desenvolupa la xarxa de relacions que poden donar suport a la persona en el seu camí i
proporcionar punts de referència i orientació. L'acompanyament en el creixement humà i cristià cap a la vida
adulta és una de les maneres en què la comunitat es manifesta a si mateixa capaç de renovar-se i renovar el
món.
L'Eucaristia és una memòria viva de l'esdeveniment de Pasqua, un lloc privilegiat per a l'evangelització i la
transmissió de la fe a la vista de la missió. A l'assemblea reunida a la celebració eucarística, l'experiència
d'haver estat afectat personalment, va ensenyar i va curar per Jesús acompanya a cada un en el seu camí de
creixement personal.
Entorns i rols
93. A més dels membres de la família, ha de jugar un paper d'acompanyament totes les persones importants
en diferents àmbits de la vida dels joves, com els mestres, treballadors juvenils, entrenadors i altres models,
fins i tot professionals. Sacerdots, religiosos i religioses, tot i no tenir el monopoli d'acompanyament, tenen
una tasca específica que sorgeix de la seva vocació i necessitat de redescobrir, com és requerit pels joves
presenten l'Assemblea sinodal, en nom de tants altres. L'experiència d'algunes esglésies reforça el paper dels
catequistes com a companys de les comunitats cristianes i els seus membres.
Acompanyeu la inserció a la societat
94. L'acompanyament no es pot limitar al camí del creixement espiritual i de les pràctiques de la vida
cristiana. Igualment fructífera és l'acompanyament al llarg del camí de l'acceptació progressiva de la
responsabilitat dins de l'empresa, per exemple, en el camp professional o el compromís sociopolític. En
aquest sentit, l'Assemblea Sinodal recomana l'enfortiment de la doctrina social de l'Església. Dins de la
societat i les comunitats eclesials cada vegada més inter-culturals i multi-religioses, un acompanyament

específic és necessària en relació amb la diversitat, el que millora l'enriquiment mutu i com una oportunitat
de beca, en contra de la doble temptació del replegament i el relativisme.

Acompanyament comunitari, grupal i personal
Una fructífera tensió
95. Hi ha una complementarietat constitutiva entre l'acompanyament personal i comunitari, que cada
espiritualitat o sensibilitat eclesial està cridada a articular de forma original. Serà especialment en alguns
moments especialment sensibles, per exemple, la fase de discerniment que fa a les opcions fonamentals de la
vida o la cruïlla dels moments crítics, que l'acompanyament personal directa serà especialment fructífera. No
obstant això, segueix sent important en la vida quotidiana com una manera d'aprofundir la relació amb el
Senyor.
També posa l'accent en la urgent necessitat d'acompanyar personalment seminaristes i joves sacerdots i
religiosos en formació, així com les parelles en preparació per al casament i en els primers dies després de la
celebració del Sant Sopar, inspirat en el catecumenat.
L'acompanyament de la comunitat i el grup
96. Jesús va acompanyar al grup dels seus deixebles compartint amb ells la vida de tots els dies. L'experiència
de la Comunitat destaca la qualitat i els límits de cada persona i augmenta la humil consciència que sense
l'intercanvi de dones per al bé de tot no es pot seguir el Senyor.
Aquesta experiència continua en la pràctica de l'Església, que veu els joves col·locats en grups, moviments i
associacions de diversa índole, on experimenten el, ambient molt agradable i la intensitat de les relacions
que desitgen. La inclusió en aquest tipus de situació és d'especial importància una vegada que el procés
d'iniciació cristiana, perquè dóna als joves el terreny per a continuar la maduració de la seva vocació
cristiana. En aquests ambients s'ha de fomentar la presència de pastors, així com per assegurar
l'acompanyament adequat.
El que els educadors i animadors grups representen un punt de referència en termes d'acompanyament,
mentre que les relacions d'amistat que es desenvolupen dins d'ells constitueixen el terreny per a un
acompanyament de parells.
L’acompanyament espiritual personal
97. L'acompanyament espiritual és un procés que té com a objectiu ajudar a una persona per integrar
gradualment les diferents dimensions de la vida de seguir el Senyor Jesús En aquest procés s'articulen tres
casos :. Escolta de la vida, la trobada amb Jesús i el diàleg misteriosa de la llibertat de Déu i la de la persona.
Que acompanya dóna la benvinguda amb paciència, desperta les preguntes més reals i reconeix els signes de
l'Esperit en la resposta dels joves.
En l'acompanyament espiritual personal s'aprèn a reconèixer, interpretar i triar entre la perspectiva de la fe,
escolti què diu l'Esperit suggereix a la vida quotidiana (cfr. FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 169-173). El
carisma d'acompanyament espiritual, fins i tot en la tradició, no està necessàriament lligada al ministeri
ordenat. Avui més que mai hi ha la necessitat de líders espirituals, pares i mares amb una profunda
experiència de fe i de la humanitat i no només intel·lectualment preparat. El Sínode s'espera que tingui lloc
un descobriment en aquesta àrea també el gran generador de recursos de la vida consagrada, especialment
de les dones, i laics, adults i joves, ben formats.
Acompanyament i sagrament de la reconciliació
98. El sagrament de la Reconciliació juga un paper indispensable en la vida de la fe, que es caracteritza no
només per la limitació i la fragilitat, sinó també pel pecat. El ministeri de reconciliació i acompanyament
espiritual s'ha de distingir adequadament perquè tenen diferents finalitats i formes. És gradació sana i sàvia
pastoral adequada de camins penitencials, amb la participació d'una sèrie de figures educatives, que ajuden

els joves a llegir la seva vida moral, per madurar un sentit correcte de pecat i especialment a obrir-se a mercè
alliberant alegria.
Un acompanyament integral
99. El Sínode reconeix llavors la necessitat de promoure un acompanyament integral, en què els aspectes
espirituals estan ben integrats amb els humans i els socials. Com explica el Papa Francesc, "el discerniment
espiritual no exclou les aportacions del coneixement humà, existencial, psicològic, sociològic o moral. Però
els transcendeix "(Gaudete et exsultate, n ° 170). Són elements que s'han d'aprofitar de manera dinàmica i
respecte a les diferents espiritualitats i cultures, sense exclusions i sense confusió.
L'assessorament psicològic o psicoteràpia, si està oberta a la transcendència, pot ser crucial per a un procés
d'integració de la personalitat, el possible creixement professional reobertura d'alguns aspectes de la
personalitat tancada o bloquejada. Els joves experimenten tota la riquesa i la fragilitat de ser un "lloc de
construcció oberta". L'elaboració psicològica no només podria ajudar a recuperar la seva història amb
paciència, sinó també a tornar a obrir preguntes per aconseguir un equilibri emocional més estable.
L'acompanyament en formació al ministeri ordenat ia la vida consagrada
100. En donar la benvinguda als joves a les cases de formació o seminaris és important verificar una arrel
suficient en una comunitat, una estabilitat en les relacions d'amistat amb els seus companys, en el
compromís d'estudiar o treballar, en contacte amb la pobresa i el sofriment . En l'acompanyament espiritual
és decisiu començar l'oració i el treball interior, aprendre primer el discerniment a la vida, també a través de
formes de renúncia i ascetisme. Celibat pel Regne (cfr. Mt 19:12) ha de ser vist com un regal per reconèixer i
garantir la llibertat, l'alegria, la generositat i la humilitat, abans de l'admissió a les ordres o la primera
professió. La contribució de la psicologia s'entén com un ajut per al creixement emocional i la integració de la
personalitat, que s'inclouran en la formació itinerari d'acord a l'ètica professional i el respecte a la llibertat
real dels que estan en formació. La figura del director o de qui és el responsable de la formació es converteix
cada vegada més important per unificar el procés de formació, per arribar a una visió realista en consulta
amb tots els implicats en l'educació i per decidir pel que fa a la possibilitat d'interrompre el procés de
formació per ajudar a procedir una altra manera vocacional.
Una vegada finalitzada la fase inicial de formació, és necessari garantir la formació i l'acompanyament
continuats de sacerdots, consagrats i consagrats, especialment els més joves. Sovint, aquests s'enfronten a
desafiaments i responsabilitats desproporcionats. La tasca d'acompanyar-les no només té delegats especials,
sinó que ha de ser exercida personalment per bisbes i superiors.

Acompanyants de qualitat
Cridats a acompanyar
101. En molts sentits, els joves ens han demanat que qualifiquem la figura dels companys. El servei
d'acompanyament és una veritable missió, que sol·licita la disponibilitat apostòlica de qui ho fa. A mesura
que el diaca Felip, el company es diu a obeir la crida de l'Esperit que entrava i sortia del recinte dels murs de
Jerusalem, la figura de la comunitat cristiana, al capdavant en un desert i lloc inhòspit, potser perillosa, en la
qual es va esforçar per perseguir un vagó. Aconseguit, ha de trobar una manera d'estar en contacte amb el
viatger estranger, per crear una demanda que potser de manera espontània, mai hauria estat formulat (cfr.
Ac 8,26 a 40). En resum, per posar-se a disposició per acompanyar requereix, l'Esperit del Senyor i dels que
l'acompanyaven, amb totes les seves qualitats i habilitats, i després tenir el valor d'un pas al costat amb
humilitat.
El perfil de l’acompanyant
102. Un bon company és una persona equilibrada, escolta, fe i pregària, que s'ha mesurat amb les seves
pròpies debilitats i fragilitat. Per aquest motiu, sap donar la benvinguda als joves que acompanya, sense
moralizar i sense falses indulgències. Quan sigui necessari, també pot oferir la paraula de correcció fraterna.

La consciència que l'acompanyen és una missió que requereix arrels profundes en la vida espiritual l'ajudarà
a romandre en llibertat els joves que s'acompanyen: respectin el resultat de la seva trajectòria, els donen
suport amb la pregària i la seva alegria en els fruits que l'Esperit produeix en els quals obren els cors, sense
intentar imposar la seva voluntat i preferències. Igualment podrà ser de servei, en lloc d'ocupar el centre de
l'escenari i prendre actituds possessives i manipuladores que creen dependència i hi ha llibertat en la gent.
Aquest profund respecte també serà la millor garantia contra els riscos de plagi i abús de tot tipus.
La importància de la formació
103. Per tal de realitzar el seu servei, l'acompanyant haurà de conrear la seva vida espiritual, nodrir la relació
que l'uneix a Aquell que ha assignat la missió. Al mateix temps, haurà de sentir el suport de la comunitat
eclesial a la qual pertany. Serà important que rep formació específica per a aquest ministeri en particular i
que també es pot beneficiar de l'acompanyament i la supervisió.
Finalment, cal recordar que les característiques que caracteritzen el nostre ésser l'Església que aporta un
gran reconeixement als joves són la disponibilitat i la capacitat de treballar com a equip: d'aquesta manera
som més significatius, efectius i incisius en la formació dels joves. Aquesta competència en el treball
comunitari requereix la maduració de determinades virtuts relacionals: la disciplina d'escoltar i la possibilitat
de fer espai a l'altre, la disposició en el perdó i la voluntat d'implicar-se en una espiritualitat real de comunió.

CAPÍTOL IV. L'ART DE DISCERNIR
L'Església, ambient per discernir
Constel·lació de significats en la varietat de tradicions espirituals
104. L'acompanyament vocacional és una dimensió fonamental d'un procés de discerniment per part de la
persona que està cridada a triar. El terme "discerniment" s'utilitza en una pluralitat de significats, encara que
connectats entre si. En un sentit més general, el discerniment indica el procés en què es prenen decisions
importants; en un segon sentit, més precisament de la tradició cristiana, i en la qual ens centrarem en
particular correspon a la dinàmica espiritual a través del qual una persona, un grup o una comunitat que
busca reconèixer i acceptar la voluntat de Déu en pràctica en la seva situació: "El treball a través de cada què i
manteniu el que és bo "(1 Tesi 5:21). Com l'atenció per reconèixer la veu de l'Esperit i acollir la seva crida, el
discerniment és una dimensió essencial de l'estil de vida de Jesús, una actitud bàsica molt més que un acte
puntual.
Al llarg de la història de l'Església, les diferents espiritualitats s'han enfrontat al tema del discerniment, amb
èmfasi diferent també en relació amb les diferents sensibilitats carismàtiques i les èpoques històriques.
Durant el Sínode reconeguem alguns elements comuns, que no eliminen la diversitat de llengües: la
presència de Déu en la vida i la història de cada persona; la possibilitat de reconèixer l'acció; el paper de
l'oració, de la vida sacramental i de l'ascetisme; la contínua confrontació amb les exigències de la Paraula de
Déu; llibertat pel que fa a certeses adquirides; verificació constant amb la vida quotidiana; la importància
d'un acompanyament adequat.
El retorn constitutiu a la Paraula ia l'Església
105. A mesura que l ' "actitud interna que té les seves arrels en un acte de fe" (Francis, Discurs a la
Congregació General de la primera XV Assemblea General del Sínode dels Bisbes, octubre 3a 2018), el
discerniment es refereix de forma constitutiva de l'Església, la missió és fer que tot home i dona es reuneixin
amb aquest Senyor que ja està treballant en les seves vides i en els seus cors.
El context de la comunitat eclesial fomenta un clima de confiança i llibertat en la recerca de la pròpia vocació
en un entorn de record i oració; ofereix oportunitats concretes per a la relectura de la pròpia història i el

descobriment dels propis dons i vulnerabilitats a la llum de la Paraula de Déu; li permet tractar amb
testimonis que encarnen diferents opcions de vida. La trobada amb les anomenades males per a
l'aprofundiment del que és essencial en l'existència, mentre que els sagraments - especialment l'Eucaristia i
la Reconciliació - nodreixen i sostenen aquests passejos per descobrir la voluntat de Déu.
L'horitzó de la comunitat sempre està implicat en cada discerniment, mai reduït a la dimensió individual. Al
mateix temps cada discerniment personal desafia la comunitat, instant a començar a escoltar el que l'Esperit
suggereix a través de l'experiència espiritual dels seus membres, igual que tots els creients, l'Església està
sempre en el discerniment.

Consciència en el discerniment
Déu parla al cor
106. El discerniment crida l'atenció sobre el que succeeix al cor de cada home i dona. En els textos bíblics, el
terme "cor" s'utilitza per indicar el punt central de la interioritat de la persona, on escoltar la Paraula que
Déu els dirigeix constantment es converteix en un criteri per avaluar la vida i les eleccions (vegeu Sal 139). La
Bíblia considera la dimensió personal, però al mateix temps fa èmfasi en la dimensió comunitària. Fins i tot
el "cor nou" promès pels profetes no és un do individual, sinó que es refereix a tot Israel, en la tradició i
història salvífica del creient (vegeu Ez 36: 26-27). Els Evangelis continuen en la mateixa línia: Jesús insisteix
en la importància de la interioritat i situa al cor el centre de la vida moral (vegeu Mt 15, 18-20).
La idea cristiana de la consciència
107. L'apòstol Pau enriqueix el que la tradició bíblica ha elaborat pel que fa al cor, relacionant-lo amb el
terme "consciència", que se suposa de la cultura del seu temps. És en la consciència que recollim el fruit de la
trobada i de la comunió amb Crist: una transformació salvadora i la recepció d'una nova llibertat. La tradició
cristiana insisteix en la consciència com un lloc privilegiat d'intimitat especial amb Déu i de trobada amb Ell,
en el qual la seva veu es fa present: "La consciència és el nucli més secret i el santuari de l'home, on està sol.
amb Déu, la veu del qual ressona en la intimitat "(Gaudium et spes, n. 16). Aquesta consciència no coincideix
amb el sentiment immediat i superficial ni amb la "consciència d'un mateix": demostra una presència
transcendent, que cadascun troba en la seva pròpia interioritat, però que no té.
La formació de la consciència
108. Formar la consciència és el camí de tota la vida en què s'aprèn a nodrir els mateixos sentiments de
Jesucrist assumint els criteris de les seves eleccions i les intencions de la seva acció (vegeu Phil 2: 5). Per
assolir la dimensió més profunda de la consciència, segons la visió cristiana, és important tenir cura de
l'interior que inclou moments de silenci, contemplació orantòria i escoltant la Paraula, el suport de la
pràctica sacramental i l'ensenyament de l'Església. A més, és necessària una pràctica habitual del bé,
verificada en l'examen de la consciència: un exercici en què no es tracta únicament d'identificar els pecats,
sinó també de reconèixer el treball de Déu en l'experiència quotidiana, en els esdeveniments de la història i
de les cultures en que hem inserit en el testimoni de molts altres homes i dones que ens han precedit o ens
acompanyen amb la seva saviesa. Tot això ajuda a créixer en virtut de la prudència, articulant l'orientació
global de l'existència amb decisions concretes, en la serena consciència dels propis regals i límits. El jove
Salomó va demanar aquest regal més que cap altra cosa (vegeu 1 Reis 3,9).
La consciència eclesial
109. La consciència de tots els creients en la seva dimensió més personal està sempre en relació amb la
consciència eclesial. Només a través de la mediació de l'Església i la seva tradició de fe podem accedir a la
cara autèntica de Déu revelada en Jesucrist. Per tant, el discerniment espiritual es presenta com l'obra de
consciència sincera, en el seu compromís de conèixer el bé possible per decidir de manera responsable
l'exercici correcte de la raó pràctica, dins i tenint en compte la relació personal amb el Senyor Jesús.

La pràctica del discerniment
Familiarització amb el Senyor
110. Com a trobada amb el Senyor que esdevé present en la intimitat del cor, el discerniment es pot entendre
com una forma autèntica de pregària. Per això, requereix temps suficient per a la meditació, tant en la
regularitat de la vida quotidiana com en moments privilegiats, com retirs, cursos d'exercicis espirituals,
peregrinacions, etc. Un discerniment greu s'alimenta de totes les ocasions de trobar-se amb el Senyor i
d'aprofundir en la seva familiaritat, en les diverses formes amb què es fa present: els Sagraments, i en
particular l'Eucaristia i la Reconciliació; escoltar i meditar sobre la Paraula de Déu, la Lectio divina a la
comunitat; l'experiència fraterna de la vida comuna; la trobada amb els pobres amb qui el Senyor Jesús es
identifica.
Les disposicions del cor
111. Obrir-se a escoltar la veu de l'Esperit requereix disposicions internes precises: la primera és l'atenció del
cor, afavorida per un silenci i un buidatge que requereix l'ascetisme. Igualment importants són la
consciència, l'autoacceptació i el penediment, combinats amb la voluntat de posar l'ordre en la pròpia vida,
abandonar el que hauria de ser un obstacle i recuperar la llibertat interior necessària per prendre decisions
guiades només per l'Esperit Sant. El bon discerniment també requereix atenció als moviments del cor,
creixent en la capacitat de reconèixer-los i donar-los un nom. Finalment, el discerniment requereix el coratge
d'implicar-se en la lluita espiritual, ja que no hi haurà manca de temptacions i obstacles que el mal posi en el
nostre camí.
El diàleg que acompanya
112. Diverses tradicions espirituals acorden que el bon discerniment requereix una confrontació regular amb
l'orientació espiritual. La realització d'experiències pròpies de manera autèntica i personal fomenta
l'aclariment. Al mateix temps, l'acompanyant assumeix una funció essencial de la confrontació externa, fentse el mediador de la presència maternal de l'Església. Aquesta és una funció delicada a què es refereix el
capítol anterior.
La decisió i confirmació
113. El discerniment com a dimensió de l'estil de vida de Jesús i els seus deixebles permet processos concrets
que busquen sortir de la indeterminació assumint la responsabilitat de les decisions. Els processos de
discerniment, per tant, no poden durar indefinidament, tant en els casos de camins personals, tant en la
comunitat com en els institucionals. La decisió segueix una fase igualment fonamental d'implementació i
verificació en la vida quotidiana. Per tant, serà essencial continuar en una fase d'escolta atenta de les
ressonàncies interiors per captar la veu de l'Esperit. La comparació amb la concreció té una importància
específica en aquesta etapa. En particular, diverses tradicions espirituals indiquen el valor de la vida fraterna
i del servei als pobres com a camp de proves per a les decisions preses i com un lloc on la persona es revela
plenament.

PART III
«llavors mateix es van aixecar de taula
i se’n tornaren»
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114. "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."(Lc 24, 32-35).
Des d'escoltar la Paraula passem a l'alegria d'una trobada que omple el cor, dóna sentit a l'existència i infueix
energia nova. Els rostres s'il·luminen i el viatge té lloc: és la llum i la força de la resposta professional que es
converteix en la missió de la comunitat i el món. Sense demora i sense temor, els deixebles tornen sobre els
seus passos per arribar als germans i testimonien la seva trobada amb Jesús ressuscitat.

Una jove Església
Una icona de resurrecció
(Cfr. Jo 20.1 a 18) 115. D'acord amb la inspiració Pasqua d'Emaús, la icona de Maria Magdalena il·lumina el camí
que l'Església vol aconseguir amb i per als joves com a resultat d'aquest Sínode: un viatge de resurrecció que
porta a la proclamació ia la missió. Habitada per un profund desig del Senyor, desafiant la foscor de la nit, Maria
Magdalena corre de Pere i de l'altre deixeble; el seu moviment desencadena el seu, la seva dedicació femenina
anticipa el camí dels apòstols i obre el camí cap a ells. A la matinada d'aquell dia, la primera de la setmana,
sorprèn la trobada: Mary buscava perquè estimava, però es troba perquè és estimada. El Crist ressuscitat es dóna
a conèixer i va cridar pel seu nom i li demana que no ho subjectessin, perquè el seu cos ressuscitat és un tresor
per a ser empresonat, però un misteri per a ser compartida. Així es converteix en el primer deixeble missioner,
l'apòstol dels apòstols. Cura de les seves ferides (cf. Lc 8,2) i testimoni de la resurrecció, és la imatge de la jove
Església que somien.
Caminar amb els joves
116. La passió per la recerca de la veritat, la meravella de la bellesa del Senyor, la capacitat de compartir i
l'alegria de la proclamació segueixen vivint avui en el cor de molts joves que viuen membres de l'Església. Per
tant, no es tracta de fer alguna cosa "per a ells", sinó de viure en comunió "amb ells", creixent en la comprensió
de l'Evangeli i en la recerca de les formes més autèntiques per viure i testificar. La participació responsable dels
joves en la vida de l'Església no és opcional, sinó la necessitat de la vida baptismal i un element indispensable
per a la vida de totes les comunitats. Els esforços i la fragilitat dels joves ens ajuden a ser millors, les seves
preguntes ens desafien, els seus dubtes ens qüestionen la qualitat de la nostra fe. També necessitem la seva
crítica, perquè sovint escoltem a través d'ells la veu del Senyor que ens demana la conversió del cor i la renovació
de les estructures.
El desig d'arribar a tots els joves
117. Durant el Sínode que sempre han qüestionat en els joves que tinguin en compte no només els que són part
de l'Església i treballant activament, sinó també tots aquells que tenen altres visions de la vida, professen altres
religions o es declaren horitzó religiosa estrangera. Tots els joves, no exclosos, són al cor de Déu i, per tant,
també al cor de l'Església. Però reconeixem francament que no sempre aquesta afirmació que ressona en els
nostres llavis és una expressió real de la nostra acció pastoral sovint romanen tancats en els nostres ambients, en
els que la seva veu no ve, i estem dedicats a activitats menys exigents i més gratificant, ofegant la sana
preocupació cura pastoral que ens treu de la nostra suposada seguretat. No obstant això, l'Evangeli ens demana
que s'atreveixen i volen fer-ho sense presumpció i sense proselitisme, sent testimoni de l'amor del Senyor i
arribar a tots els joves del món.
Conversió espiritual, pastoral i missionera
118. El Papa Francesc sovint ens recorda que això no és possible sense un viatge seriós de conversió. Som
conscients que això no és només per donar lloc a noves activitats i no volen escriure "plans expansionistes
apostòlics, meticulós i ben dissenyats, típics dels generals derrotats" (Francis, Evangelii gaudium, n. 96). Sabem
que per ser creïbles hem de viure una reforma de l'Església, que implica la purificació del cor i els canvis d'estil.
L'Eucaristia s'ha de permetre que es vegi realitzada per l'Eucaristia que celebra com a culminació i font de la seva
vida: la forma d'un pa format per moltes orelles i trencat per a la vida del món. El resultat d'aquest Sínode,
l'elecció que l'Esperit ens ha inspirat a través de l'escolta i el discerniment és caminar amb els joves anar a tots a
donar testimoni de l'amor de Déu. Podem descriure aquest procés en parlar de la col·legialitat de la missió, és a
dir, Sinodalitat missionera: "L'establiment d'una Església sinodal és una presumpció indispensable per a un nou
impuls missioner que involucra al Poble de Déu" 1. Això es Profecia II del Concili Vaticà II, no hem tingut en tota
la seva profunditat i desenvolupat en les seves implicacions diàries, que ens recordava a Francisco dient: "El camí
de la col·legialitat és la forma en que Déu espera de l'església III mil·lenni »(FRANCESCO, Direcció de
commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, 17 d'octubre de 2015). Estem convençuts
que aquesta elecció, fruit de l'oració i la discussió, permetrà a l'Església, per la gràcia de Déu, ser i aparèixer amb
més claredat com la "joventut del món"

CAPÍTOL I. LA SINODALITAT MISIONERA DE L'ESGLÉSIA
Un dinamisme constitutiu
Els joves ens demanen que caminem junts
119. L'Església en el seu conjunt, quan en aquest Sínode ha optat per prendre cura dels joves, s'ha fet una
opció clara: considerar aquesta missió una prioritat pastoral fita per invertir temps, energia i recursos. Des
del començament del viatge de preparació, els joves van expressar el desig de participar, apreciar i sentir-se
co-protagonistes de la vida i la missió de l'Església. En aquest Sínode hem experimentat que la
corresponsabilitat viscuda amb els joves cristians és una font d'alegria profunda també per als bisbes.
Reconeixem en aquesta experiència un fruit de l'Esperit que renova contínuament l'Església i crida a la
pràctica la col·legialitat com una forma de ser i actuar, promovent la participació de tots els batejats i
persones de bona voluntat, cadascú segons la seva edat, estat de vida i vocació. En aquest Sínode,
experimentem que la col·legialitat que uneix els bisbes cum Petro et sub Petro en la cura del poble de Déu
estan cridats a articular i enriquir-se a través de la pràctica de la col·legialitat en tots els nivells.
Continua el procés sinodal
120. El final del muntatge i el document que recull els fruits no tanquen el procés sinodal, sinó que
constitueixen un escenari. Atès que les condicions concretes, les possibilitats reals i les necessitats urgents
dels joves són molt diferents països i continents, tot i la similitud de l'única fe, convidar a les Conferències
Episcopals i les Esglésies particulars a continuar per aquest camí, la participació en processos de discerniment
de la comunitat també inclouen aquells que no són bisbes en deliberacions, com va fer aquest Sínode. L'estil
d'aquests camins eclesials ha d'incloure l'escolta i el diàleg fratern entre generacions, amb l'objectiu de
desenvolupar directrius pastorals especialment atents als joves marginats i els que tenen poc o cap contacte
amb la comunitat eclesial. Esperem que aquestes vies implicades les famílies, les institucions religioses,
associacions, moviments i els mateixos joves, de manera que la "crida" del que hem experimentat durant
aquests dies s'estendrà.
La forma sinodal de l'Església
121. L'experiència vivida va fer que els participants del Sínode tinguessin coneixement de la importància
d'una forma sinodal de l'Església per a la proclamació i transmissió de la fe. La participació dels joves ha
ajudat a "despertar" la sinodalitat, que és una "dimensió constitutiva de l'Església. [...] Com Sant Joan
Crisòstom, "l'església i el sínode són sinònims" - perquè l'Església no és altra que la "unió" del ramat de Déu
pels camins de la història de trobada amb Crist el Senyor "(Francis, Direcció per a la Commemoració 50
aniversari de l'establiment del Sínode dels Bisbes, 17 d'octubre de 2015). El sinodalitat per el caracteritza la
vida com la missió de l'Església, que és el poble de Déu formades per joves i vells, homes i dones de totes les
cultures i horitzons, i el Cos de Crist, en la qual som membres els uns dels altres, a partir d'aquells que estan
marginats i trepitjats. Durant els intercanvis i els testimonis, el Sínode va presentar algunes característiques
fonamentals d'un estil sinodal, al que ens convoca convertir.
122. Es troba en relació, amb Crist, amb els altres, en la comunitat, que es transmet la fe. Fins i tot per a la
missió, l'Església està cridada a assumir un rostre relacional que se centra en l'escolta, l'acceptació, el diàleg,
el discerniment comú en un camí que transforma la vida dels que hi participen. "Una Església sinodal és una
Església d'escoltar, en la consciència que escoltar" és més que sentiment ". És una escolta mútua en què
tothom té alguna cosa que aprendre. Gent fidel, Col·legi Episcopal, Bisbe de Roma: escoltant als altres; i
tothom escolta de l'Esperit Sant, el "Esperit de veritat" (Jo 14:17), per saber que Ell "a les esglésies" (Ap 2,7)
"(Francis, la direcció de la Commemoració dels 50 anys de institució del Sínode dels Bisbes, 17 d'octubre de
2015). D'aquesta manera, l'Església presenta "botiga de reunió", on l'Arca de l'Aliança es manté (cf. Ex 25.):
Una Església dinàmica i moviment, que acompanya a caminar, reforçada pels molts carismes i ministeris. Així,
Déu es fa present en aquest món.

Església participativa i co-responsable
123. Un tret característic d'aquest estil de l'església és la millora dels carismes que l'Esperit dóna segons la
vocació i el paper de cadascun dels seus membres, a través d'un dinamisme co-responsabilitat. Per activar-lo,
és necessari una conversió del cor i una voluntat d'escoltar els uns als altres, el que crea un sentiment comú
eficaç. Animats per aquest esperit, podem avançar cap a una Església participativa i responsable, capaç de
posar en relleu la riquesa de les varietats que componen, acceptar amb gratitud la contribució dels fidels
laics, inclosos els joves i les dones de la vida consagrada masculina i femenina , i el de grups, associacions i
moviments. Ningú no s'ha de posar ni deixar de banda. És aquesta la forma d'evitar tant el clericalisme, que
exclou molts dels processos de presa de decisions, com la clericalització dels laics, que les tanca en lloc de
llençar-los cap al compromís missioner al món.
El Sínode demana que prengui efecte i la participació activa ordinària dels joves en llocs de responsabilitat de
les Esglésies particulars, així com en els cossos de les Conferències Episcopals i de l'Església universal. També
va demanar que es reforci l'activitat de l'Oficina Juvenil del Dicaster per als laics, la família i la vida a través
de la creació d'un òrgan representatiu juvenil a nivell internacional.
Processos de discerniment comunitari
124. L'experiència de "caminar junts" com a Poble de Déu ens ajuda a comprendre millor el sentit de
l'autoritat en termes de servei. Els pastors han de poder créixer junts en el testimoni i missió, i per
acompanyar els processos de discerniment comunitari per interpretar els signes dels temps a la llum de la fe i
sota la guia de l'Esperit, amb la contribució de tots els membres de la comunitat , a partir d'aquells en els
marges. Els líders eclesials amb aquestes capacitats necessiten una formació específica en la sinodalitat.
Sembla prometedor des d'aquest punt de vista per estructurar programes d'estudis comuns entre els joves
laics, seminaristes i joves religiosos, en particular pel que fa a qüestions com ara l'exercici de l'autoritat o el
treball en equip.

Un estil per a la missió
Comunió missionera
125. Els sínodes de l'Església és essencialment una missió orientada: és "signe i instrument de la unió amb
Déu i de la unitat entre tots els homes", fins al dia (Lumen gentium, 1). que Déu serà "en general" (1 Cor
15,28). El jove, oberta a l'Esperit, que poden ajudar l'Església perquè la Pasqua desmaiar 'de' 'I'
individualistes destinats a "nosaltres" Església, on cada "jo", sent cobert amb Crist. (Ga 2,20) viu i camina
amb els seus germans i germanes com a subjecte responsable i activa en la missió única del Poble de Déu
"(Comissió Teològica Internacional, sinodalitat en la vida i missió de l'Església, 2 de març de 2018, n. 107). El
mateix passatge, per l'impuls de l'Esperit i amb la guia dels pastors, s'ha de dur a terme per a la comunitat
cristiana, trucant dall'autoreferenzialità de '' I 'de la pròpia conservació per donar servei a la construcció
d'un' nosaltres 'contra tota la família humana i de tota la creació.
Una missió en diàleg
126. Aquesta dinàmica fonamental té conseqüències definitives sobre la manera de dur a terme la missió
juntament amb els joves, el que requereix obrir, francament i sense compromís, un diàleg amb tots els homes
i dones de bona voluntat. Com va afirmar sant Pau VI:
«L'Església fa una paraula; l'Església es converteix en un missatge; l'Església parla "(Ecclesiam suam, n. 67).
En un món marcat per la diversitat de les persones i la varietat de cultures, "caminar junts" és essencial per
donar credibilitat i l'eficàcia d'iniciatives de solidaritat, integració, la promoció de la justícia, i per mostrar el
que constitueix una cultura de trobada i de propina.
Només els joves, que viuen diàriament en contacte amb els seus companys d'altres confessions, religions,
creences i cultures cristianes, estimulen a tota la comunitat cristiana a viure l'ecumenisme i el diàleg

interreligiós. Això requereix el coratge de parrhesia en parlar, i la d'humilitat en l'escolta, assumint l'ascesi, i
de vegades el martiri, que això implica.
Cap a les perifèries del món
127. La pràctica del diàleg i la recerca de solucions compartides representen una clara prioritat en un
moment en què els sistemes democràtics són desafiats pels baixos nivells de participació i influència
desproporcionada en relació amb els grups d'interès petits que no tenen una àmplia resposta a la població ,
amb el perill de derives reduccionistes, tecnocràtiques i autoritaristes. La fidelitat a l'Evangeli guiarà aquest
diàleg a la recerca de com respondre al doble crit dels pobres i de la terra (vegeu FRANCESCO, Laudato si ',
49), a la qual els joves mostren una sensibilitat particular, inspirant-se en processos socials els principis de la
doctrina social: la dignitat de la persona, la destinació universal dels béns, l'opció preferencial pels pobres, la
primacia de la solidaritat, l'atenció a la subsidiarietat, la cura de la llar comuna. Cap vocació dins de l'Església
es pot situar fora d'aquest dinamisme comunitari de sortida i diàleg, per aquest motiu es demana a cada
esforç acompanyant que es mesura cap a aquest horitzó, reservant una atenció privilegiada als més pobres i
més vulnerables.

CAPÍTOL II. CAMINANT JUNTS EN EL QUOTIDIÀ
De les estructures a les relacions
De la delegació a la implicació
128. La sinodalització missionera no es tracta només de l'Església a nivell universal. La necessitat de caminar
junts, donant un veritable testimoniatge de la fraternitat en una vida comunitària renovada i més evident, es
refereix sobretot a les comunitats individuals. Per tant, és necessari despertar en cada realitat local la
consciència de que som el Poble de Déu, encarregat d'encarnar l'Evangeli en diferents contextos i situacions
quotidianes. Això implica deixar la lògica de la delegació que afecta tant l'acció pastoral.
Per exemple, podem referir-nos als camins catequètics en preparació dels sagraments, que constitueixen una
tasca que moltes famílies confien completament a la parròquia. Aquesta mentalitat té la conseqüència que
els nens són propensos a entendre la fe no com un estel de la vida diària, sinó com un conjunt de conceptes i
normes que pertanyen a una categoria separada de la seva existència. En canvi, hem de caminar junts: la
parròquia necessita la família per fer que els joves experimentin el realisme quotidià de la fe; per contra les
necessitats del ministeri de catequistes i estructura parroquial de la família per donar als seus fills una visió
més orgànica del cristianisme, per introduir-los en la comunitat i obert a horitzons més amplis. Per tant, no
és suficient tenir estructures, si no es desenvolupen relacions autèntiques en elles; és la qualitat d'aquestes
relacions, de fet, que evangelitza.
La renovació de la parròquia
129. La parròquia està necessàriament implicada en aquest procés, per prendre la forma d'una comunitat
més generativa, un entorn des del qual la missió irradia fins a l'últim. En aquesta conjuntura històrica
particular sorgir diversos senyals que donen testimoni que, en molts casos, no poden satisfer les necessitats
espirituals dels homes del nostre temps, sobretot a causa d'alguns factors, que han canviat radicalment les
formes de vida de les persones. De fet, vivim en una cultura "sense fronteres", marcada per una nova relació
espai-temps, també a causa de la comunicació digital i caracteritzada per la mobilitat contínua. En aquest
context, una visió provinciana de l'acció delimitat pels límits territorials sols i que no poden interceptar amb
diverses ofertes als fidels, especialment els joves, empresonar a la parròquia en una inacció inacceptable i
preocupant en una repetició pastoral. Per tant, ha de reconsiderar la pastoral parroquial, la
corresponsabilitat eclesial en un afany lògic i missionera, el desenvolupament de sinergies a la zona. Només
d'aquesta manera pot aparèixer un entorn significatiu que intercepti la vida dels joves.

Estructures obertes i desxifrables
130. En el mateix sentit d'una major obertura i l'intercanvi és important que cada comunitat ha de preguntar
a veure si els estils de vida i l'ús de les estructures transmeten a jove testimoni llegible per l'Evangeli. La vida
privada de molts sacerdots, monges, religiosos i bisbes és, sens dubte, sobri i compromès amb la gent; però és
gairebé invisible per a la majoria de la gent, especialment per als joves. Molts d'ells troben que el nostre món
eclesial és complex per desxifrar; es mantenen a distància dels rols que interpretem i dels estereotips que els
acompanyen. Fem la nostra vida quotidiana, en totes les seves expressions, més accessible. La proximitat
efectiva, compartint espais i activitats, crea les condicions per a una autèntica comunicació, lliure de
prejudicis. És d'aquesta manera que Jesús va portar la proclamació del Regne i és en aquest camí que el seu
Esperit ens està empenyent avui també.

La vida de la comunitat
Un mosaic de cares
131. Una església sinodal i missionera es manifesta a través de comunitats locals habitades per moltes cares.
Des de l'inici, l'Església no tenia una forma rígida i homòloga, sinó que es va desenvolupar com un poliedre
de persones amb diferents sensibilitats, orígens i cultures. Precisament, d'aquesta manera, ha demostrat que
els vaixells de fang de la fragilitat humana són l'incomparable tresor de la vida trinitària. L'harmonia que és
un do de l'Esperit no abolix les diferències, sinó que els concedeix generar una riquesa simfònica. Aquesta
trobada en una sola fe entre persones diferents és la condició fonamental per a la renovació pastoral de les
nostres comunitats. Afecta la proclama, la celebració i el servei, és a dir, sobre els àmbits fonamentals de la
cura pastoral ordinària. La saviesa de la gent diu que "educar un nen pren un poble": aquest principi s'aplica
actualment a totes les àrees de la cura pastoral.
La comunitat al territori
132. La realització efectiva d'una comunitat amb moltes cares també afecta la inserció en el territori,
l'obertura al teixit social i la trobada amb les institucions civils. Només una comunitat unida i plural sap com
presentar de manera oberta i portar la llum de l'Evangeli en les àrees de la vida social que ens desafien avui
dia: la qüestió ecològica, el treball, el suport familiar, la marginació, la renovació de la pluralitat política
cultural i religiós, el camí cap a la justícia i la pau, l'entorn digital. Això ja succeeix en associacions i
moviments eclesials. Els joves ens demanen que no afrontem aquests desafiaments sols i diàleg amb tots, per
no tallar una mica de poder, sinó per contribuir al bé comú.
Kerygma i catequesis
133. L'anunci de Jesucrist, que va morir i es va aixecar de nou, que ens va revelar el Pare i va donar l'Esperit,
és la vocació fonamental de la comunitat cristiana. Forma part d'aquest anunci la invitació als joves a
reconèixer els signes de l'amor de Déu en la seva vida ia descobrir la comunitat com a lloc de trobada amb
Crist. Aquest anunci constitueix el fonament, sempre que es va reviure, la catequesi dels joves i li dóna un
kerigmàtiques qualitats (cfr. FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 164). S'ha de tenir viu el compromís de
proporcionar itineraris continus i orgànics que integren: un coneixement viu de Jesucrist i del seu Evangeli,
la capacitat de llegir en la fe de la seva experiència i els esdeveniments de la història, un acompanyament a
l'oració i la celebració de la litúrgia, la introducció a Lectio divina i el suport al testimoniatge de la caritat i la
promoció de la justícia, proposant així una autèntica espiritualitat juvenil.
Els itineraris catequètics mostren l'íntima connexió entre la fe i l'experiència concreta de cada dia, amb el
món dels sentiments i llaços, amb les alegries i decepcions que experimentem en l'estudi i el treball; saben
integrar la doctrina social de l'Església; estan oberts a les llengües de bellesa, de música i de diferents
expressions artístiques, ia les formes de comunicació digital. Les dimensions de la corporeïtat, l'afectivitat i
la sexualitat han de ser ben tingudes en compte, ja que hi ha un profund entrellaçament entre l'educació en
la fe i l'educació enamorada. En definitiva, la fe s'ha d'entendre com una pràctica, és a dir, com una forma
d'habitar el món.

És urgent que la catequesi dels joves es renova compromís amb els llenguatges i metodologies, sense perdre
mai de vista l'essencial, és a dir, la trobada amb Crist, que és el centre de la catequesi. Van rebre YouCat,
DoCat i instruments similars, sense descuidar els catecismes produïts per les diverses Conferències
Episcopals. També és necessari un compromís renovat per als catequistes, sovint joves al servei d'altres joves,
gairebé els seus companys. És important tenir cura adequada de la seva formació i garantir que el seu
ministeri sigui més reconegut per la comunitat.
La centralitat de la litúrgia
134. La celebració eucarística és generadora de la vida de la comunitat i de la sinodalitat de l'Església. És un
lloc per a la transmissió de la fe i la formació de la missió, en què és evident que la comunitat viu per gràcia i
no pel treball de les seves pròpies mans. En paraules de la tradició oriental, podem dir que la litúrgia és una
trobada amb el Servent Diví que uneix les nostres ferides i ens preparem per a la Pasqua, ens envia a fer el
mateix amb els nostres germans i germanes. Per tant, cal reafirmar clarament que el compromís de celebrar
amb simplicitat noble i amb la participació dels diferents ministeris laics constitueix un moment essencial en
la conversió missionera de l'Església. Els joves han demostrat que saben apreciar i viure amb intensitat
celebracions autèntiques en què la bellesa dels signes, la cura de la predicació i de la comunitat realment
parlar de Déu tant, hem de fomentar la seva participació activa, però mantenir viva la meravella del misteri .;
per satisfer la seva sensibilitat musical i artística, però per ajudar-los a comprendre que la litúrgia no és pas
una expressió de si mateixa, sinó una acció de Crist i de l'Església. Igualment important és acompanyar als
joves a descobrir el valor de l'adoració eucarística com a extensió de la celebració, en què viure la
contemplació i la pregària silenciosa.
135. La gran importància, en els camins de la fe, també té la pràctica del sagrament de la Reconciliació. Els
joves han de sentir-se estimats, perdonats, reconciliats i tenir un desig secret per l'abraçada misericordiosa
del Pare. Per això, és essencial que els sacerdots ofereixin una disponibilitat generosa per a la celebració
d'aquest sagrament. Les celebracions penitencials comunitàries ajuden els joves a apropar-se a la confessió
individual i a fer més explícita la dimensió eclesial del sagrament.
136. En molts contextos, la pietat popular té un paper important en l'accés dels joves a la vida de la fe d'una
manera pràctica, sensible i immediata. En millorar el llenguatge corporal i la participació emocional, la pietat
popular porta amb si el desig de fer contacte amb el Déu que salva, sovint a través de la mediació de la Mare
de Déu i dels Sants.
El pelegrinatge és perquè els joves experimenten aquest viatge es converteix en una metàfora de la vida i de
l'Església, contemplant la bellesa de la creació i l'art, experimentant la fraternitat i la unió amb el Senyor en
l'oració, de nou, de manera que les millors condicions de discerniment.
La generositat de la diakonia
137. Els joves poden ajudar a renovar l'estil de les comunitats parroquials ia construir una comunitat fraterna
pròxima als pobres. Els pobres, els joves descartats, els més afectats, poden convertir-se en el principi de la
renovació de la comunitat. Han de ser reconeguts com a subjectes d'evangelització i ajudar-nos a alliberar-nos
de la mundà espiritual. Moltes vegades els joves són sensibles a la dimensió de la diakonia. Molts estan
involucrats activament en el voluntariat i troben el camí per trobar-se amb el Senyor en servei. Per tant, la
dedicació a aquest últim es converteix realment en una pràctica de la fe, en la qual aprenem l'amor de
"pèrdua" que és el centre de l'Evangeli i que és el fonament de tota la vida cristiana. Els pobres, els
marginats, els malalts, els ancians són la carn de Crist sofrent, perquè això per aconseguir el seu servei és
una manera de conèixer el Senyor i un espai privilegiat per al discerniment de la seva trucada. Es requereix
una obertura particular, en diferents contextos, als immigrants i als refugiats. Amb ells hem de treballar per
a la recepció, la protecció, la promoció i la integració. La inclusió social dels pobres fa de l'Església la llar de
la caritat.

Pastoral vocacional en clau vocacional
L'Església, casa per a joves
138. Només una cura pastoral capaç de renovar-se a partir de la cura de les relacions i la qualitat de la
comunitat cristiana serà significativa i atractiva per als joves. L'Església podrà, per tant, presentar-se com una
casa acollidora, caracteritzada per un ambient familiar de confiança i confiança. L'anhel de fraternitat, tan
sovint va sorgir d'escoltar la joventut sinodal, demanant a l'Església a ser "la mare de tota la llar de molts" (.
FRANCIS, Evangelii gaudium, n 287): la tasca del ministeri és portar la història la maternitat universal de
l'Església a través de gestos concrets i profètics de benvinguda alegre i quotidiana que la converteixen en una
llar per als joves.
L'animació professional de la cura pastoral
139. La vocació és el punt de suport al voltant del qual s'integren totes les dimensions de la persona. Aquest
principi no només preocupa el creient individual, sinó també l'atenció pastoral en el seu conjunt. Per tant, és
molt important aclarir que només en la dimensió vocacional tota la pastoral pot trobar un principi unificador,
perquè en ella troba el seu origen i el seu compliment. A les rutes de conversions pastorals en el seu lloc
perquè no demana per enfortir el ministeri vocacional com un sector separat i independent, però per animar
tot el ministeri de l'Església presentar amb eficàcia la multiplicitat de les vocacions. L'objectiu pastoral és de
fet per ajudar a tots i cada un, a través d'un procés de discerniment, que arriben a la "mesura de la plenitud
de Crist" (Ef 4:13).
Un ministeri vocacional per a joves
140. Des del començament del viatge del Sínode, la necessitat de qualificar vocacionalment el ministeri
juvenil ha sorgit amb força. Així es desprèn de les dues característiques essencials d'una pastoral destinada a
les generacions més joves: és "jove", perquè els seus destinataris estan en aquest moment únic i irrepetible
de la vida que és la joventut; és "professional" perquè la joventut és l'estació principal d'opcions de vida i la
resposta a la crida de Déu. La "idoneïtat" de la pastoral juvenil no s'ha d'entendre de manera exclusiva, però
intensa. Déu crida a totes les edats de la vida, des de l'úter fins a la vellesa, però la joventut és el moment
privilegiat d'escoltar, de la disponibilitat i l'acceptació de la voluntat de Déu.
El Sínode remetre la proposta a nivell de la Conferència Episcopal Nacional de preparar un "ministeri
Directori de la joventut" en termes de formació professional que poden ajudar els líders diocesans i els actors
locals per qualificar la seva educació i acció amb i per als joves.
De la fragmentació a la integració
141. Si bé reconeix que la planificació dels sectors pastorals és necessari per evitar la improvisació, en
diverses ocasions els pares sinodals han comunicat la seva incomoditat amb una certa fragmentació de la
cura pastoral de l'Església. En particular, es van referir a les diverses cures pastorals dels joves: ministeri
juvenil, pastoral familiar, vocacional, escolàstica i universitària, social, cultural, caritativa, temps lliure, etc.
La multiplicació d'oficines molt especialitzades, però de vegades separades, no es beneficia de la importància
de la proposta cristiana. En un món fragmentat que produeix dispersió i multiplica membresies, els joves han
de ser ajudats a unificar la vida, llegir profundament experiències quotidianes i discernir-les. Si aquesta és la
prioritat, és necessari desenvolupar una major coordinació i integració entre els diferents àmbits, passant de
treballar per "oficines" per treballar per a "projectes".
La relació fructífera entre esdeveniments i la vida quotidiana
142. Durant el Sínode en moltes ocasions hem parlat de la JMJ, i també de molts altres esdeveniments que
tenen lloc al territori continental, nacional i diocesà, juntament amb les organitzades per associacions,
moviments, congregacions religioses i altres subjectes eclesials. Aquests moments de trobada i d'intercanvi
són apreciades en gairebé qualsevol lloc, ja que ofereixen l'oportunitat de caminar a la lògica del
pelegrinatge, germanor d'experimentar amb tothom, per compartir amb alegria la fe i créixer en la
pertinença a l'Església. Per a molts joves van ser una experiència de transfiguració, en què van experimentar

la bellesa del rostre del Senyor i van fer decisions importants sobre la vida. Els millors fruits d'aquestes
experiències es recullen a la vida quotidiana. Per això, és important dissenyar i implementar aquestes
convocatòries com passos significatius en un procés més ampli i virtuós.
Centres juvenils
143. Espais específics dedicats per la comunitat cristiana als joves, com oratoris i centres juvenils i altres
estructures similars, manifesten la passió educativa de l'Església. Es declinen de moltes maneres, però
continuen sent àrees privilegiades en què l'Església es converteix en una casa acollidora per a adolescents i
joves, que poden descobrir els seus talents i posar-los a la vostra disposició. Transmeten un patrimoni
educatiu molt ric, que es compartiran a gran escala, en suport de les famílies i de la pròpia societat civil.
En el dinamisme d'una sortida de l'església, però, cal pensar en una renovació creativa i flexible d'aquestes
realitats, passant de la idea dels centres estàtics, on els joves poden arribar a la idea de subjectes que es
mouen pastorals amb i per als joves, capaços és a dir, per conèixer-los en els seus llocs de vida normals:
l'escola i l'entorn digital, les perifèries existencials, el món rural i laboral, l'expressió musical i artística, etc. Generar un nou tipus d'apostolat més dinàmic i actiu.

CAPÍTOL III. IMPULS MISSIONER RENOVAT
Alguns reptes urgents
144. La sinodalitat és el mètode pel qual l'Església pot afrontar nous i antics desafiaments, podent reunir i
dialogar els regals de tots els seus membres, començant pels joves. Gràcies al treball del Sínode, a la primera
part d'aquest treball s'han identificat algunes àrees en què és urgent posar en marxa o renovar l'impuls de
l'Església en el compliment de la missió que Crist li ha confiat, que aquí tractem d'abordar de manera més
concreta.
La missió en l'entorn digital
145. L'entorn digital és un repte per a l'Església en molts nivells; per tant, és fonamental aprofundir en el
coneixement de la seva dinàmica i el seu abast des del punt de vista antropològic i ètic. Requereix no només
habitar-lo i promoure el seu potencial comunicatiu a la vista de la proclamació cristiana, sinó també per
impregnar les seves cultures i la seva dinàmica amb l'Evangeli. Algunes experiències en aquest sentit ja estan en
marxa i s'han d'estimular, aprofundir i compartir. La prioritat que molts assignen a la imatge com a vehicle
comunicatiu no poden sinó qüestionar les maneres de transmetre una fe basada en escoltar la Paraula de Déu i
llegir les Sagrades Escriptures. Els joves cristians, indígenes digitals com els seus companys, troben aquí una
autèntica missió, en la qual alguns ja estan compromesos. No obstant això, són els propis joves els que demanen
que s'acompanyin en un discerniment sobre les formes de vida madures en un entorn fortament digitalitzat que
ens permeti aprofitar oportunitats evitant riscos.
146. El Sínode espera que a l'Església s'estableixin oficines o organismes apropiats per a la cultura digital i
l'evangelització a nivells adequats, que, amb la contribució indispensable dels joves, promoguin l'acció
eclesiàstica i la reflexió en aquest entorn. Entre les seves funcions, a més de promoure l'intercanvi i la difusió de
bones pràctiques en un nivell personal i comunitari, i desenvolupar eines adequades per a l'educació digital i
l'evangelització, també podria manejar els sistemes de certificació de llocs catòlics, per contrarestar la
propagació de notícies falses pel que fa a l'Església o per buscar formes de convèncer els poders públics per
promoure polítiques i eines cada vegada més estrictes per a la protecció de menors a la xarxa.
Migrants: trencar murs i construir ponts
147. Molts dels immigrants són joves. La difusió universal de l'Església li ofereix la gran oportunitat de fer que
les comunitats de les quals parten i les que arribin diàleg, contribueixin a superar els temors i les desconfiances
i reforçar els vincles que les migracions poden trencar. "Acollir, protegir, promoure i integrar", els quatre verbs
amb els quals el Papa Francesc resumeix les línies d'acció a favor dels migrants són verbs sinodals.

La seva aplicació requereix l'acció de l'Església a tots els nivells i implica a tots els membres de les comunitats
cristianes. Per la seva banda, els migrants, oportunament acompanyats, podran oferir recursos espirituals,
pastorals i missioners a les comunitats que els reben. És especialment important el compromís polític i
cultural, que es continuï a través d'estructures adequades, per lluitar contra la propagació de la xenofòbia, el
racisme i la negativa dels immigrants. Els recursos de l'Església catòlica són un element essencial en la lluita
contra el tràfic d'éssers humans, com és evident en el treball de moltes dones religioses. El paper del Grup
Santa Marta, que uneix els responsables religiosos i de la llei, és crucial i és una bona pràctica per inspirar. No
oblideu el compromís de garantir el dret a romandre al vostre país per a persones que no vulguin emigrar,
sinó que es veuen obligades a fer-ho i donen suport a les comunitats cristianes que la migració amenaça amb
buidar-se.
Dones a l'Església Sinodal
148. Una Església que pretén viure un estil sinodal no pot sinó reflexionar sobre la condició i el paper de les
dones dins d'ella i, en conseqüència, també a la societat. Els joves i els joves ho demanen amb gran força. Les
reflexions desenvolupades necessiten ser implementades a través d'una obra de conversió cultural valenta i
de canvi en la pràctica pastoral diària. Una àrea particularment important referent a això és el de la presència
femenina en els organismes eclesials en tots els nivells, fins i tot en llocs de responsabilitat, i la participació
de les dones en els processos de presa de decisions de l'església pel que fa a la funció del Ministeri va
ordenar. És un deure de justícia, que s'inspira molt en la forma en què Jesús es relaciona amb els homes i
dones del seu temps, com en la importància del paper d'algunes figures femenines en la Bíblia, en la història
de la salvació i en la vida de l'Església .
Sexualitat: paraula clara, lliure i autèntica
149. En el context cultural actual, l'Església lluita per transmetre la bellesa de la visió cristiana de la
corporeïtat i la sexualitat, tal com sorgeix de les Sagrades Escriptures, la Tradició i el Magisteri dels últims
Papes. Per tant, és necessària una recerca de mètodes més adequats, que es tradueix concretament en
l'elaboració de camins de formació renovats. Cal proposar als joves una antropologia de l'afectivitat i la
sexualitat capaços de donar el valor correcte a la castedat, mostrant pedagògicament el significat més
autèntic per al creixement de la persona, en tots els estats de la vida. Es tracta d'enfocar l'escolta empàtica,
l'acompanyament i el discerniment, en la línia indicada pel recent Magisteri. Per aquest motiu cal cuidar la
formació de treballadors pastors que siguin creïbles, a partir de la maduració de les seves dimensions
afectives i sexuals.
150. Hi ha problemes relacionats amb el cos, l'afectivitat i la sexualitat que requereixen un processament més
profund antropològica, teològica i pastoral, que s'aplicarà en la forma i en els nivells més assequibles, del
local a l'universal. Entre elles sorgeixen, en particular, les relacionades amb la diferència i l'harmonia entre la
identitat masculina i femenina i les inclinacions sexuals. En aquest sentit, el Sínode reafirma que Déu estima
a tota persona i també ho fa l'Església, renovant el seu compromís contra qualsevol discriminació i violència
per raons sexuals. Igualment reafirma la importància antropològica fonamental de la diferència i la
reciprocitat entre l'home i la dona i creu simplista per definir la identitat de les persones que inicien només
del seu "orientació sexual" (Congregació per a la Doctrina de la Fe, Carta als Bisbes de l'Església Catòlica
sobre pastoral de les persones homosexuals, 1 d'octubre de 1986, núm. 16).
En moltes comunitats cristianes ja hi ha camins que acompanyen la fe de les persones homosexuals: el Sínode
recomana encoratjar aquests camins. D'aquesta manera, les persones ajuden a llegir la seva pròpia història;
adherir-se lliurement i responsablement a la crida baptismal; reconèixer el desig de pertànyer i contribuir a
la vida de la comunitat; per discernir les millors formes de fer-ho passar. D'aquesta manera, ajudem a tots els
joves, exclosos, a integrar cada vegada més la dimensió sexual en la seva personalitat, creixent en la qualitat
de les relacions i caminant cap al do.

Economia, política, treball, habitatge comú
151. L'Església es compromet a promoure una vida social, econòmica i política en nom de la justícia, la
solidaritat i la pau, tal com pretenen els joves. Això requereix el coratge d'aixecar la seva veu als sense veu
entre els líders mundials, la denúncia de la corrupció, les guerres, el comerç d'armes, el tràfic de drogues i
l'explotació dels recursos naturals i cridant a la conversió dels que en són responsables. Des d'una perspectiva
integral, això no es pot separar del compromís amb la inclusió dels camins de construcció més fràgils que
permetin no només trobar les seves pròpies necessitats, sinó també contribuir a la construcció de la societat.
152. Conscient que "el treball és una dimensió fonamental de l'existència de l'home sobre la terra" (Joan Pau II,
la LI, n. 4), i que la seva absència és humiliant per a molts joves, el Sínode recomana a les Esglésies locals
fomentar i acompanyar la integració dels joves d'aquest món, fins i tot a través del suport a iniciatives
d'emprenedoria juvenil. Les experiències en aquest sentit estan àmpliament difoses en moltes esglésies locals i
han de ser recolzades i reforçades.
153. La promoció de la justícia també desafia la gestió de la propietat de l'Església. Els joves se senten com a
casa en una Església on l'economia i les finances viuen en transparència i coherència. decisions valentes en la
perspectiva de la sostenibilitat, com indica l'encíclica Lloat sigui 'són necessaris, ja que el medi ambient no
compliment crea noves formes de pobresa, dels quals els joves són les primeres víctimes. Els sistemes també
canvien, mostrant que és possible una manera diferent de viure la dimensió econòmica i financera. Els joves
estimulen l'Església a ser profètics en aquest camp, amb paraules, però sobretot a través d'eleccions que
mostren que és possible una economia amigable amb la persona i amb el medi ambient. Juntament amb ells,
podem fer-ho.
154. Pel que fa a qüestions ecològiques, serà important oferir pautes per a l'aplicació concreta de Laudato si
'en les pràctiques eclesials. Moltes intervencions van destacar la importància d'oferir als joves una formació en
el compromís sociopolític i el recurs que la doctrina social de l'Església representa en aquest sentit. Els joves
implicats en la política han de ser recolzats i encoratjats a treballar per un canvi real en estructures socials
injustes.
En contextos interculturals i interreligiosos
155. El pluralisme cultural i religiós és una realitat creixent en la vida social dels joves. Els joves cristians
ofereixen un bell testimoniatge de l'Evangeli quan viuen la seva fe d'una manera que transforma les seves
vides i les seves accions quotidianes. Són convocats a obrir-se a joves d'altres tradicions religioses i espirituals,
per mantenir amb ells relacions autèntiques que fomentin el coneixement mutu i sanen prejudicis i
estereotips. Són com els pioners d'una nova forma de diàleg interreligiós i intercultural, el que ajuda a
alliberar la nostra societat de l'exclusió, l'extremisme, el fonamentalisme i fins i tot la manipulació de la religió
amb finalitats sectaris o populista. Testimonis de l'Evangeli, aquests joves amb els seus companys es
converteixen en promotors de ciutadania inclusiva de la diversitat i un compromís religiós socialment
responsable i constructiva del llaç social i la pau.
Recentment, la seva proposta per als joves, les iniciatives s'han posat en marxa per oferir l'oportunitat
d'experimentar la coexistència de diferents religions i cultures, perquè tot en un ambient de convivència i
respecte dels seus respectius credos són actors d'un compromís comú i compartit en la societat.
Els joves per al diàleg ecumènic
156. Pel que fa al camí de la reconciliació entre tots els cristians, el Sínode agraeix el desig de molts joves de
créixer la unitat entre les comunitats cristianes separades. En aquest sentit, sovint els joves aprofundeixen les
arrels de la seva fe i experimenten una veritable obertura al que els altres poden donar. Senten que Crist ja ens
uneix, encara que queden algunes diferències. Com el Papa Francisco va afirmar amb motiu de la visita al
patriarca Bartolomé el 2014, és el jove "que avui ens convida a prendre mesures per a la plena comunió. Això no
és perquè ignoren la importància de les diferències que encara ens separen, sinó perquè es veuen més enllà,
són capaços de captar l'essencial que ens uneix "(Francis, Intervenció durant la Santa Eucaristia, l'Església
Patriarcal de Sant Jordi, Istanbul , 30 de novembre de 2014).

CAPÍTOL IV. FORMACIÓ INTEGRAL
Concreció, complexitat i integritat
157. La condició actual es caracteritza per una creixent complexitat dels fenòmens socials i de l'experiència
individual. En la concreció de la vida, els canvis que es produeixen s'interposen i no es poden tractar amb una
mirada selectiva. En realitat tot està relacionat: la vida familiar i el compromís professional, l'ús de les
tecnologies i la forma de viure la comunitat, la defensa de l'embrió i la del migrant. La concreció parla d'una
visió antropològica de la persona com un tot i una forma de saber que no es separa sinó que captura les
relacions, s'assabenta de la lectura a la llum de la Paraula, s'inspira en els testimonis en lloc de a partir de
mostres models abstractes. Això requereix un nou enfocament de formació, que apunta a la integració de les
perspectives, pot ser capaç de captar la trama dels problemes i sap com unificar les diverses dimensions de la
persona. Aquest enfocament està en completa harmonia amb la visió cristiana que contempla l'encarnació
del Fill reunió inseparable de la divina i la humana, la terra i el cel.
Educació, escola i universitat
158. Hi ha hagut durant el Sínode particular insistència en el paper determinant i insubstituïble de la
formació professional, escoles i universitats, ja que aquests són els llocs on la majoria dels joves passen gran
part del seu temps. En algunes parts del món, l'educació bàsica és la primera i més important pregunta que
els joves demanen a l'Església. Per tant, és important que la comunitat cristiana expressi una presència
significativa en aquests entorns amb professors qualificats, capellanes significatives i un compromís cultural
adequat.
Les institucions docents catòliques mereixen una reflexió particular, expressant la preocupació de l'Església
per la formació integral dels joves. Són espais preciosos per a la reunió de l'Evangeli amb la cultura d'un
poble i per al desenvolupament de la recerca. Estan cridats a proposar un model de formació que és capaç de
crear un diàleg entre la fe i la pregunta del món contemporani, amb diferents perspectives antropològiques,
els reptes de la ciència i la tecnologia, amb els canvis en els costums socials i amb el compromís per la justícia.
Es presta especial atenció a aquests entorns per promoure la creativitat jove en els camps de la ciència i l'art,
la poesia i la literatura, la música i els esports, digital i mitjans de comunicació, etc. D'aquesta manera, els
joves podran descobrir els seus talents i posar-los a disposició de la societat per al bé de tots.
Preparar nous entrenadors
159. La recent Constitució Apostòlica Gaudium Veritatis en universitats i facultats eclesiàstiques suggerides
criteris clau per a un projecte de formació que resulta igual als desafiaments del present: la contemplació
espiritual, intel·lectual i existencial de l'kerigma, el diàleg global, la la transdisciplinarietat exercida amb
saviesa i creativitat i la urgència de "xarxa" (vegeu Veritatis gaudium, n. 4, d). Aquests principis poden
inspirar tots els camps educatius i de formació; la seva hipòtesi sobretot beneficiarà la formació de nous
educadors, ajudant-los a obrir-se a una visió de la saviesa i capaç d'integrar l'experiència i la veritat. Les
universitats pontificias a nivell mundial tenen un paper fonamental, així com universitats i centres d'estudis
catòlics a nivell continental i nacional. La verificació periòdica, la qualificació exigent i la constant renovació
d'aquestes institucions són una gran inversió estratègica en benefici dels joves i de tota l'Església.
Formant deixebles missioners
160. El viatge sinodal ha insistit en el creixent desig de donar espai i cos al protagonisme juvenil. És evident
que l'apostolat dels joves a altres joves no s'improvisa, sinó que ha de ser el resultat d'un procés de formació
seriosa i adequada: la forma d'acompanyar aquest procés? Com oferir millors eines als joves per ser autèntics
testimonis de l'Evangeli? Aquesta pregunta també coincideix amb el desig de molts joves per aprendre més
sobre la seva fe: descobrir les seves arrels bíbliques, comprendre el desenvolupament històric de la doctrina,
el sentit del dogma, la riquesa de la litúrgia. Això fa possible que els joves a reflexionar sobre temes
d'actualitat on la fe es posa a prova, per saber com donar compte de l'esperança que hi ha en ells (cf.. 1Pe
3,15).

Per aquest motiu, el Sínode proposa la millora de les experiències de missió juvenil a través de la creació de
centres de formació per a l'evangelització dels joves i les parelles joves a través d'una experiència integral
que acabarà amb l'enviament d'una missió. Ja hi ha iniciatives d'aquest tipus en diversos territoris, però es
demana a totes les Conferències Episcopals que estudien la seva viabilitat en el seu context.
La formació de seminaristes i persones consagrades
163. La tasca específica de la formació integral de candidats per al ministeri ordenat i per a la vida
consagrada d'homes i dones continua sent un repte important per a l'Església. També es recorda la
importància d'una sòlida formació cultural i teològica per a persones consagrades i consagrades. Pel que fa
als seminaris, la primera tasca és òbviament l'assumpció i la traducció operativa de la nova Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis. Durant el Sínode es van produir alguns èmfasis importants, que cal
esmentar.
En primer lloc, l'elecció dels formadors no és suficient perquè estiguin preparats culturalment, sinó que
siguin capaços de relacions fraternes, d'escolta empàtica i de llibertat interior profunda. En segon lloc, per a
un acompanyament adequat, es necessitaran treballs seriosos i competents en equips educatius diferenciats,
que inclouen figures femenines. La formació d'aquests equips formatius en què interactuen les diferents
vocacions és una petita però preciosa forma de sinodalitat que afecta la mentalitat dels joves en la formació
inicial. En tercer lloc, la formació ha de tenir com a objectiu desenvolupar en els futurs pastors i consagrat la
possibilitat d'exercir el seu paper de lideratge en una autoritat i no autoritària, l'educació dels joves
candidats a lliurar-se a la comunitat. Particular, s'ha de prestar atenció a certs criteris educatius com ara
passar tendències al clericalisme, la capacitat de treballar en equip, la sensibilitat pels pobres, la
transparència de la vida, el desig d'estar acompanyada. En quart lloc, la gravetat del discerniment inicial és
decisiva perquè molts joves que es presenten en seminaris o cases de formació es donen la benvinguda sense
un coneixement adequat i una relectura completa de la seva història. La qüestió es fa particularment
delicada en el cas de "seminaristes errants": la inestabilitat relacional i afectiva, i la manca d'arrels eclesials
són senyals perilloses. Negar la legislació eclesial a aquest respecte constitueix un comportament
irresponsable, que pot tenir conseqüències molt greus per a la comunitat cristiana. Un cinquè punt es
refereix a la consistència numèrica de la comunitat de formació: en els que són massa gran, hi ha un risc de
despersonalització de la ruta d'accés i el coneixement no adequada dels joves en el moviment, mentre que els
que són massa petits són propensos a ser tapada i presentat a la dependència lògica; en aquests casos, la
millor solució és establir seminaris interdococesan o cases de formació compartides entre diverses províncies
religioses, amb projectes de formació clars i responsabilitats ben definides.
164. El Sínode fa tres propostes per promoure la renovació.
El primer es refereix a la formació conjunta de laics, persones consagrades i sacerdots. És important tenir en
els joves de contacte permanent i joves en la formació amb la vida quotidiana de les famílies i les comunitats,
amb especial atenció a la presència de figures femenines i parelles cristianes, de manera que l'entrenament
es basa en la realitat de la vida i es caracteritza per una característica relacional capaç d'interactuar amb el
context social i cultural.
La segona proposta consisteix en la inclusió en el pla d'estudis de preparació per al ministeri ordenat ia la
vida consagrada d'una preparació específica pel que fa a la pastoral dels joves, mitjançant la formació i
experiències d'apostolat i evangelització dirigida.
La tercera proposta exigeix, un autèntic discerniment de les persones i les situacions d'acord amb la visió i
l'esperit de la Ràtio fundamentalis Priestly, consideri la possibilitat de verificar el procés de formació en el
sentit de l'experiència i de la comunitat. Això és especialment cert en l'última etapa del viatge que implica
una inserció gradual en la responsabilitat pastoral. Les fórmules i les modalitats poden ser indicades per les
Conferències Episcopals de cada País, a través de la seva Ratio nationalis.

CONCLUSIÓ
Convocats a ser sants
165. Tota la diversitat professional estan reunits en una i la crida universal a la santedat, que, bàsicament, no
pot ser altra que el compliment d'aquesta apel·lació a l'alegria de l'amor que ressona en el cor de cada jove
res. De fet només a partir de l'única vocació a la santedat pot articular les diferents formes de vida, sabent
que Déu "vol sants i no s'espera que conformar-se amb una existència mediocre, aquós, sosa" (Francis,
Gaudete et Exsultate, 1). La santedat és la seva font inesgotable en el Pare, per mitjà del seu Esperit ens
envia Jesús, "el Sant de Déu" (Mc 1,24) va venir entre nosaltres per fer-nos sants a través de la seva amistat
amb ell, que porta alegria i pau en la nostra vida. Recuperar el contacte viu amb l'existència feliç de Jesús
durant tota la cura pastoral ordinària de l'Església és la condició fonamental per a cada renovació.

Desperta el món amb santedat
166. Hem de ser sants per convidar els joves a fer-ho així. Els joves han clamat per una Església autèntica,
lluminosa, transparent i alegre: només una Església dels sants pot fer front a aquestes peticions. Molts d'ells
l'han deixat perquè no han trobat la santedat, sinó la mediocritat, la presumpció, la divisió i la corrupció. Per
desgràcia, el món està indignat pels abusos d'algunes persones de l'Església més que cobrava vida amb la
santedat dels seus membres: per aquesta raó l'Església en el seu conjunt ha de fer un canvi fort, immediata i
radical de perspectiva! Els joves necessiten sants que formen altres sants, mostrant així que "la santedat és la
cara més bella de l'Església" (Francesco, Gaudete et Exsultate, n.9). Hi ha un llenguatge que tots els homes i
dones de tots els temps, llocs i cultures poden entendre, perquè és immediat i lluminós: és el llenguatge de la
santedat.

Empesos per la santedat dels joves
167. Des del començament del recorregut sinodal s'ha deixat clar que els joves formen part integrant de
l'Església. Està per tant, la seva santedat, que en les últimes dècades s'ha produït una gran florida a tot arreu
del món: contemplar i meditar durant el Sínode el valor de tants joves que han abandonat la vida per ser
fidels a l'Evangeli era per a nosaltres en moviment; escoltant els testimonis dels joves presents al Sínode que
enmig de les persecucions han optat per compartir la passió que el Senyor Jesús ha anat regenerant. A través
de la santedat de la jove, l'Església pot renovar el seu ardor espiritual i el seu vigor apostòlic. El bàlsam de la
santedat genera a partir de la bona vida de molts joves poden curar les ferides de l'Església i el món, ens
porta a la plenitud del que sempre hem estat cridats: els joves sants ens animen a tornar al nostre primer
amor (cfr. Ap 2,4).
_____________________________________________________________________________________________________
1 COMISSIÓ TEÒLÒGICA INTERNACIONAL, Sinodalitat en la vida i missió de l'Església, 2 de març de 2018, n. 9. El
document també discuteix la naturalesa de la col·legialitat en aquests termes: "La dimensió sinodal de l'Església expressa
el subjecte actiu del caràcter de tots els batejats, i juntament amb la funció específica del ministeri episcopal en una
comunió col·legial i jeràrquica amb el bisbe de Roma. Aquesta visió eclesiològica ens convida a promoure el
desplegament de la comunió sinodal entre "tot", "algun" i "un". A diferents nivells i en diferents formes, en termes de les
Esglésies particulars, la de les seves agrupacions a nivell regional i en la de l'Església universal, la col·legialitat implica
l'exercici del sentit de la fe de l'universitas fidelium (tots), el ministeri d'orientació col·legi de bisbes, cadascun amb el seu
presbiteri (alguns), i el ministeri d'unitat del bisbe i del papa (un). Que es desglossen com conjugats, en la dinàmica
Sínode, l'aspecte comunitari, que inclou tot el Poble de Déu, la dimensió col·legial en l'exercici del ministeri episcopal i el
ministeri de la primacia del bisbe de Roma. Aquesta correlació promou que la singularitat de la relació entre els fidels i
els pastors, que és una icona de l'eterna relació viscuda a la Santíssima Trinitat "(n. 64).

COMENTARI PERSONAL
Agraeixo a Déu tot l’ensenyament de l’Església. Sempre porta llum a cada moment, situació, àmbit… Novament aire fresc, l’acció
de l’Esperit que inspira i acosta a Déu. La novetat d’aquella cançó de sempre… la frescor d’aquelles lletres vives que fa tants segles
van copçar la presència del Crist al Nou Testament, i la preparació mil·lenària de l’Antic Testament. Cridats a ser sants, a canviar el
cor del món amb el testimoni de santedat més que amb els màsters o paraules intel·ligents (que també…) i en aquesta renovació
de la crida a la santedat, valorar el testimoni de santedat dels joves. Donar valor al que poden aportar independentment del que
els hi vulguem demanar. Que la lectura d’aquest document inspiri en tu el mateix que en mi: una gran alegria!
NOTA A LA TRADUCCIÓ
Aquesta traducció està feta amb molt d’amor i poca precisió. A cop de passar pel traductor d’internet el text a troços i una breu
revisió superficial. He procurat acordar la traducció del text bíblic amb la versió Bíblia Catalana Interconfessional. El text d’Emaús
marca els títols i el sentir de tot el document. La versio oficial catalana o en castellà ja arribarà, però per treballar personalment de
moment és una bona eina.
A la versió original italiana:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark165
teniu la votació del document final. És una dada interessant per veure en cada punt el que respiren els pares sinodals. Al web del
Vaticà sempre tenim tota la informació de primera mà i oficial. Lloc de consulta de referència!
La imatge
de la il·lustració alegòrica d’Emaús
http://roserargemi.blogspot.com/2015/04/emmaus.html
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Gràcies i espero que aviat surti versió oficial. Si pesqueu algun error molt greu que no resolgui el context escriviu-me correu i
actualitzo: jorditresbosch@gmail.com . Ho tinc penjat al meu bloc http://nxtia.blogspot.com. 30/oct/2018

