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“EVANGELIUM GAUDIUM”

Una exhortació també per a educadors: La joia de ser educador
Aquest text pretén ser una reflexió després de la lectura d’“Evangelium
d
Gaudium”.
”. L’exhortació és llarga, per
tant només una reflexió a partir d’algunes idees o cites que,
que a més de llegir-ho
ho com l’alegria de l’Evangeli, des
de la nostra òptica, potser
tser també podem dir “La joia de ser educador”
“El bé tendeix a comunicar-se” (9) Partim
Partim d’aquesta idea del Papa Francesc. Els valors que portem dins, que
hem interioritzat cal comunicar-los.
los. El que ens agrada ho comuniquem. Quants
Quan powerpoints que ens captiven
hem “reenviat”? Quants “twits” hem “retwitejat”? Quantes vegades hem comunicat experiències
e
que ens han
omplert, ens han captivat? I això pot provocar alegria, goig, autorealització.
“Els qui mes gaudeixen de la vida són els
el qui deixen la seguretat en la riba i s’apassionen en la missió de
comunicar vida als altres.” (10) Això és el difícil,, deixar la riba, deixar les meves seguretats, les nostres zones
de confort, sortir de la nostra “instal·lació”.
“instal·lació” La proposta de Jesús és exigent, i l’escola també. Ens cal ser
agosarats, creatius, oberts i acollidors.
“Quan la vida interior es tanca
a en els propis interessos, ja no hi ha espai per als altres, ja no hi entren els
pobres, ja no s'hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la dolça alegria del seu amor, ja no hi batega
l'entusiasme per fer el bé.” (2) Experimentem l’alegria
l
de l’Evangeli,
angeli, la joia de ser educador sempre que estem
oberts a la realitats dels altres i quan la gratuïtat és el principal recurs didàctic.
didàctic Ara
ra bé,
bé també ens recorda que
“sii bé aquesta missió ens reclama una donació generosa, seria un error entendre-la
entendre la com una heroica tasca
personal, ja que l'obra és primer que res d'Ell, (...) Jesús és «el primer i el més gran evangelitzador».” (12)
Quantes vegades els discursos van per “posar-nos
“po
nos medalles”? i quantes per anunciar els valors els valors de
l’Evangeli, la figura de Jesús de Natzaret i el Déu que ell vivia?
Se’ns convida a “tots a ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l'estil i
els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats”. (33) És època de trencar esquemes, d’obrir-se
d’obrir a nous
llenguatges, però sempre fet amb autèntic discerniment com a escola, com a Institució educativa, i oberts a
l’Esperit. “Una pastoral en clau missionera
missionera no s'obsessiona per la transmissió desarticulada d'una multitud de
doctrines que s'intenta imposar a força d'insistència. Quan s'assumeix un objectiu pastoral i un estil missioner,
que realment arribi a tots sense excepcions ni exclusions, l'anunci es concentra en allò essencial , que és el més
bell, el més gran, el més atractiu i al mateix temps el més necessari. La proposta se simplifica, sense perdre per
això profunditat i veritat, i així es torna més contundent i radiant.” (35).
Sabrem destriar el que realment és essencial? Per això “s’imposa
“
una
evangelització que il·lumini els nous modes de relació amb Déu, amb els
altres i amb l'espai, i que susciti els valors fonamentals. És necessari arribar
allí on es gesten els nous relats i paradigmes”
paradigmes (74)
4)
I quin és el nostre paper com a educadors vocacionats? “Acompanyar
“
amb
misericòrdia i paciència les etapes possibles de creixement de les persones
que es van construint dia a dia”.
dia”. (44) Doncs ja ho sabem, per estar a
l’escola ens calen dosis de misericòrdia
misericòrdia i paciència. Ja ens ho diu Sant Pau:
“L’amor és pacient i bondadós” (1Cor, 13) No diem res de nou, però ens
cal recordar-ho.
recordar
.../...

I com ha de ser l’educació? També ens ho recorda: “Esdevé necessària una educació que ensenyi a pensar
críticament
ment i que ofereixi un camí de maduració en valors.” (64)
I quan l’excés de feina ens aclapara ens diu: “El
“El problema no és sempre l'excés d’activitats, sinó sobretot les
activitats mal viscudes, sense les motivacions adequades, sense una espiritualitat que
que impregni l'acció i la faci
desitjable. D'aquí que les tasques cansin més del que és raonable, i de vegades emmalalteixin. No es tracta d'un
cansament feliç, sinó tens, pesat, insatisfet i, en definitiva, no acceptat”(82).
acceptat
Per unir Missió i Espiritualitatt a l’escola com “en el desert fan falta persones-càntirs”
persones
(86) que siguin
comunicadores de l’aigua de vida, d’esperança.... Ens cal una profunda vida interior. “L’Esperit Sant infon la
força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb audàcia, en veu alta i fins i tot contracorrent, sino...pot quedarquedar
se buit i mancat d’ànima” (259)
I encara es podria dir més, però potser millor agafar l’exhortació
l
i llegir-la
la amb pau i tranquil·litat.

LA PAU,
FRUIT DE L’HARMONIA DE COLORS.
Estem a les portes de celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP)i,
enguany pot ser interessant relacionar-ho
relacionar ho amb lema del curs.
Les noticies de Síria, Centreàfrica, Sudan del Sud, i tant altres llocs ens fan veure fins on és capaç d’arribar
d’ar
la
bogeria dels homes. La primera sang vessada sacralitza la causa i pot fer pujar exponencialment la violència.
Què hi ha darrera de les guerres? Per uns la causa són els conflictes ètnics, per altres, els conflictes religiosos,
però l’origen sempre
pre són el poder i els diners.
I quin ressò en fem a l’escola? El proper dijous 30 de gener a les escoles farem molts gestos: globus, coloms,
manifestos... però la força de la Pau la trobarem en la sensibilització que haguem fet abans.
Diuen que és més fàcil
cil guanyar una guerra, que guanyar la autèntica pau, però els educadors i educadores no
podem perdre la serenitat, ni l’esperança.
I per treballar amb els nostres alumnes podem partir de les difícils i crues realitats internacionals, però el que
hem de treballar són les nostres realitats més properes. Voler viure una pau en autèntica harmonia de colors
vol dir que treballem per descobrir el que hi ha de veritat en la raó dels altres, per molt diferents
difer
que siguin,
que la millor “arma” és el diàleg i la trobada, que el millor escut és la reconciliació, que la millor
mill estratègia és
créixer units.
A voltes parlar de pau pot semblar propi d’idealistes i utòpics: acceptar les diferències amb l’altre, acollir cada
persona tal i com és,... i fins i tot Jesús ens
en convida a “pregar pels nostres enemics” “ si ens
e demanen el vestit
oferir també el mantell” (Cfr Mt 5). Aquestes propostes són desitjos de somiatruites o són condicions
indispensables per viure en pau.
Depèn de l’actitud personal de cadascú que paraules
paraules com pau, reconciliació, diàleg, justícia no siguin paraules
buides i adulterades. És el que realment arrela en el cor el que marca les actituds i els gestos de les persones.
Més enllà dels actes que puguem fer el proper 30 de gener, la vertadera educació
ió per la pau comença per
ajudar a que arrelin aquests valors en el cor de cada infant i de cada jove.

La cançó del 25

Les pregàries del 25

Tot ho podem fer tu i jo:
El món estar per fer i desfer a les nostres mans.
Però els pobres del carrer
s’enfonsen en un pou,
els seus ulls han perdut l’horitzó.
Tot ho podem fer tu i jo:
el món creix
i es transforma als nostres ulls.
Però les imatges del televisor m’adormen el
cervell,
els meus ulls han perdut l’horitzó.
ODI, GUERRA, MAI GUANYARAN.
AMOR, PAU, SÓN AL MEU COSTAT.
SI TU M’ACOMPANYES
ES DIBUIXA UN NOU DEMÀ.
ODI, GUERRA, MAI GUANYARAN.
AMOR, PAU, SEMPRE AL MEU COSTAT.
PER MOLT QUE EM PREGUNTIS
LA RESPOSTA ÉS ESTIMAR

Et demanem la pau, que és tan necessària
com l'aigua i el foc i la terra i l'aire.
La pau que és perdó que ens allibera
de la ràbia i la ira, de l'enveja i la sang.
La pau que alliberaa presos i exiliats
que desitgen una llar més digna i més estable.
La pau que és llibertat,
la vida sempre oberta
a casa i a la fàbrica, a l'escola i al carrer.
La pau que és el pa pastat cada dia,
que es parteix a la taula
amb joia i amb fam.
La pau de la flor del teu Regne
egne que
q esperem
i que fem més bonic i proper cada tarda.
Et demanem la pau,
perquè som germans i tu ets el nostre Pare.

Sento que ens estem endurint,
que ja no sentim per res ni per ningú.
ingú.
El mal ja no existeix, el dolor no el sentim,
crec que hem perdut l’horitzó.
Però pot no ser veritat,
si t’atures un moment descobriràs
que tot es pot capgirar,
que el món podem canviar,
que tu formes part de l’horitzó.

Necessitem el teu Esperit
El món demana pau
enmig de la rutina de mort,
enmig de les guerres que ens oprimeixen.
Necessitem el teu Esperit
per invocar la pau.
Les famílies sofreixen
l'aïllament i la incomunicació.
Les famílies es desintegren i hi ha mancança d'amor
entre els seus membres.
Necessitem el teu Esperit
que ens ensenyi a formar família.
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Els homes caminen desorientats
i la presència de Déu en les seves vides és cada dia
més tènue i innecessària.
Necessitem el teu Esperit
per fer-te
te present en cada persona.
Necessitem una Església valenta
davant el món,
que proclami a a Jesucrist en la nostra societat,
perquè “Ell és la nostra Pau”
Necessitem el teu Esperit
sperit que ens doni coratge i
fermesa en la missió.
.

L’Evangeli del 25
En aquell temps Jesús s’aparegué als onze i els digué:«Aneu
per tot el món i prediqueu a tothom la bona nova de
l’evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els
qui no creuran, seran condemnats. Els qui hauran cregut
faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder
del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps
amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal, els
malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons.»
Cada 25 de gener comentem el mateix Evangeli. Avui , festa
de la Conversió de Sant Pau, celebrem que Pau, perseguidor
perse
de cristians,
s, després d’una experiència personal, descobreix
el missatge alliberador de Jesús de Natzaret i també la joia i
pau interior que això provoca. Aquest fet el motiva a
anunciar l’Evangeli a “tort i a dret” i en l’Evangeli d’avui, Jesús ens convida a fer el mateix. Aquest és el
fonament de la Missió Educativa Lasal·liana.
En el capítol 2 de la nova proposta de Regla llegim: “Procuren
“
conjugar l'esforç pel progrés cultural amb
l'anunci de la Paraula de Déu, ajudant a aquells a qui serveixen a descobrir, apreciar
apre
i assimilar els valors
humans i evangèlics. Els acompanyen en la seva recerca de sentit i en la seva recerca de Déu.” (n. 2.4) I també
recordem com comença l’Exhortació del papa Francesc: “L'ALEGRIA
ALEGRIA DE L'EVANGELI omple el cor i la vida
sencera dels qui es troben amb Jesús.”
Jesús.

Les pregàries del 25
•

Per tots els homes i dones, per tots els infants i joves, per la gent gran que en qualsevol lloc del món
viu l’absència de pau, ja sigui per la guerra o la violència, per problemes socials, familiars o personals.
pers
Perquè la seva situació no sigui mai oblidada i toqui el cor de les persones de bona voluntat. PREGUEM
EL SENYOR.

•

Perquè arreu del món creixi la solidaritat, la generositat, la justícia, perquè els pobres aconsegueixin
una vida digna i en pau. PREGUEM EL SENYOR.

•

Perquè molts joves sentin la crida de Déu a lliurar la seva vida pels altres des de la vida religiosa o
sacerdotal. PREGUEM EL SENYOR.

•

Perquè les famílies cristianes visquin diàfanament l’Evangeli i així afavoreixin el naixement de noves
no
vocacions. PREGUEM EL SENYOR.

•

Perquè Déu susciti, enmig nostre i en les nostres Comunitats Educatives, persones disposades a
associar-se
se a la Missió Educativa Lasal·liana. PREGUEM EL SENYOR.

•

Per
er les nostres Comunitats, perquè visquem amb alegria i fidelitat la nostra pròpia vocació i siguem un
instrument i un ferment perquè en madurin altres més en l’Església. PREGUEM EL SENYOR.

