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El  Papa  Francesc  en  la  seva  exhortació  apostòlica  «La  joia  de  l’evangeli», 
convoca tothom, tots els cristians, a emprendre una gran tasca: evangelitzar, 
tornar a anunciar l’evangeli en tres grans àmbits: en primer lloc, entre els fidels 
que regularment freqüenten la comunitat i es reuneixen el dia del Senyor, per 
tal que responguin cada dia millor i amb tota la seva vida a l’amor de Déu. En 
segon lloc, a les persones batejades que no viuen les exigències del Baptisme, 
que no tenen pertinença cordial a l’Església i ja no experimenten el consol de la 
fe. I en tercer lloc, a proclamar l’evangeli als qui no coneixen Jesucrist o sempre 
l’han rebutjat. I aquesta tasca l’hem de fer seguint les petjades de Jesús, «el 
primer i més gran evangelitzador». 

Després el  Papa ens diu que evangelitzar és la tasca principal de l’Església. 
Escoltem-ho: 

«Joan Pau II  ens va invitar  a reconèixer  que és necessari  mantenir  viva la 
sol·licitud per l’anunci als qui estan allunyats de Crist,  perquè aquesta és la 
tasca primordial de l’Església.  L’activitat missionera representa encara avui el 
major desafiament per a l’Església. Què passaria si ens prenguéssim realment 
de  debò  aquestes  paraules?  Simplement  reconeixeríem  que  la  sortida 
missionera és el  paradigma de tota l’obra de l’Església.  En aquesta línia els 
bisbes llatinoamericans van afirmar que «ja no podem quedar-nos tranquils en 
espera passiva als nostres temples» i que fa falta passar «d’una pastoral de 
mera  conservació  a  una  pastoral  decididament  missionera».  Aquesta  tasca 
continua essent la font de les majors alegries de l’Església: «Hi haurà més goig 
al  cel  per  un  sol  pecador  convertit  que  per  noranta-nou  justos  que  no 
necessiten convertir-se». (n. 15) 

PENSEM-HI: Teniu la impressió que ens hem quedat massa tancats a dins les  
quatre parets de l’Església i que ens hem oblidat de ser missioners entre la  
gent dels nostres propis pobles? 


