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TOTS ELS BATEJATS HEM DE SER EVANGELITZADORS 

Qui ha d’evangelitzar? Qui ha d’anunciar o proclamar l’evangeli? La resposta del 

Papa Francesc és ben clara: tots els batejats, des del primer fins al darrer, tots 

els membres del Poble de Déu.  Escoltem-ho:  

«En virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de Déu s’ha convertit en 

deixeble missioner. Cada un dels batejats, qualsevol que sigui la seva funció en 

l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador. (...) 

La nova evangelització ha d’implicar un nou protagonisme de cada un dels 

batejats. Aquesta convicció es converteix en una crida adreçada a cada cristià, 

perquè ningú no postergui el seu compromís amb l’evangelització, ja que si un 

de debò ha fet una experiència de l’amor de Déu que el salva, no necessita 

gaire temps de preparació per a sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li donin 

molts cursos o llargues instruccions. Tot cristià és missioner en la mesura en 

què s’ha trobat amb l’amor de Déu en Crist Jesús; ja que no diem que som 

«deixebles» i «missioners», sinó que som sempre «deixebles missioners» (n. 

120)  

«Des del punt de vista de l’evangelització, no serveixen ni les propostes 

místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis 

socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. (...) Sense 

moments entretinguts d’adoració, de trobament orant amb la Paraula, de diàleg 

sincer amb el Senyor, les tasques fàcilment es buiden de sentit, ens afeblim pel 

cansament i les dificultats, i el fervor s’apaga. L’Església necessita 

imperiosament el pulmó de la pregària. (...) Al mateix temps s’ha de rebutjar la 

temptació d’una espiritualitat amagada i individualista, que poc té a veure amb 

les exigències de la caritat i amb la lògica de la Encarnació. Existeix el risc que 

alguns moments de pregària es converteixin en excusa per a no lliurar la vida 

en la missió (..)». (n. 162) 

PENSEM-HI: Ho tinc present que pel fet de ser batejat tinc la obligació de ser 

missioner? Sé combinar les estones de pregària amb el ser missioner?  



 


