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QUÈ VOL DIR EVANGELITZAR? 

 

És molt important que entenguem què vol dir evangelitzar. En l’exhortació 

apostòlica «La joia de l’evangeli» el Papa Francesc ens ho explica:  

«No hi pot haver autèntica evangelització sense la proclamació explicita que 

Jesús és el Senyor, i sense que existeixi un primat de la proclamació de 

Jesucrist en qualsevol activitat d’evangelització». (n. 110) 

«Tots som cridats a oferir als altres el testimoniatge explícit de l’amor 

salvífic del Senyor, que més enllà de les nostres imperfeccions ens ofereix la 

seva proximitat, la seva Paraula, la seva força, i dóna un sentit a la nostre 

vida. El teu cor sap que no és el mateix la vida sense ell; llavors això que 

has descobert, això que t’ajuda a viure i que et dóna una esperança, això és 

el que necessites comunicar als altres. La nostra imperfecció no ha de ser 

una excusa; al contrari, la missió és un estímul constant per a no quedar-

nos en la mediocritat i per a continuar creixent». (n. 121) 

«Es tracta de portar l’Evangeli a les persones que cadascú tracta, tant als 

més propers com els desconeguts. És la predicació informal que es pot 

realitzar enmig d’una conversa i també és la que realitza un missioner quan 

visita una llar. Ser deixeble és tenir la disposició permanent de portar a 

altres persones  l’amor de Jesús i això es produeix espontàniament en 

qualsevol lloc: al carrer, a la plaça, en el treball, en un camí». (n. 127) 

«En aquesta predicació, sempre respectuosa i amable, el primer moment és 

un diàleg personal, en què l’altra persona s’expressa i comparteix les seves  

alegries, les seves esperances, les inquietuds pels seus éssers estimats i 

tantes coses que omplen el cor. Solament després d’aquesta conversa és 

possible presentar-li la Paraula, sigui amb la lectura d’algun verset o d’una 

manera narrativa, però sempre recordant l’anunci fonamental: l’amor 

personal de Déu que es va fer home, es lliurà per nosaltres i és viu oferint 

la seva salvació i la seva amistat»  (n. 128) 

PENSEM-HI: -Ho fem això que diu el Papa Francesc? I si no ho fem, què ens 

impedeix de fer-ho?    



 


