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DIA DE LA CATEQUESI A LES ILLES BALEARS 
«Anau, doncs, a tots el pobles i feis-los deixebles meus» 

 
 
 
Aquest diumenge 20 de novembre, festivitat de Jesucrist Rei de l’Univers, les diòcesis de les Illes Balears ens unim 
un any més per a celebrar en comunió el Dia de la Catequesi. El lema: «Anau, doncs, a tots el pobles i feis-los 
deixebles meus» (Mt 28, 19), que enguany us proposam, correspon al mandat missioner de Jesús i és una 
referència explícita a predi car l’Evangeli. 
 
 
Diu el Papa Francesc a Evangelii Gaudium: En la Paraula de Déu apareix permanentment aquest dinamisme de 
«sortida» que Déu vol provocar en els creients. Abraham va acceptar la crida a sortir cap a una terra nova (cf. Gn 
12,1-3). Moisès va escoltar la crida de Déu: «Vés, jo t’envio» (Ex 3,10), i va fer sortir el poble d’Israel cap a la terra 
de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremies li va dir: «Arreu on jo t’enviï, hi aniràs» (Jr 1,7). Avui, en aquest «anau» de 
Jesús, hi ha presents els escenaris i els desafiaments sempre nous de la missió evangelitzadora de l’Església, i tots 
som cridats a aquesta nova «sortida» missionera. Cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el 
Senyor li demana, però tots som convidats a acceptar aquesta crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a 
arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli (EG, 20). 
 
 
Aquí, apareix renovada la historia de la Salvació, segons la qual, des d’Abraham, pare en la fe, han estat molts els 
qui han seguit aquest dinamisme de “sortida”. Un dinamisme que avui, potser, és més necessari que mai i demana 
estar disposat a sortir de les pròpies comoditats i atrevir-se a sortir a totes les perifèries per donar a conèixer a 
tots la llum de l’Evangeli i l’amor de Déu. Perifèries que, com bé sabem, no són única ment llocs físics o geogràfic, 
sinó, sobretot, “existencials”, perquè s’ha perdut l’esperança i les raons per a viure amb alegria. 
 
 
Però, l’atreviment i el coratge per a “sortir”, difícilment el podrem tenir si anam sols. Necessitam de l’Església, de 
la comunitat cristiana. Per això, en aquest Dia de la catequesi de les Illes Balears, ¿per què no preguam junts per 
la nostra comunitat de catequistes, amb l’esperança que el Senyor ens faci valents testimonis de l’Evangeli de 
l’Alegria? I preguntem-nos: ¿Soc terra fèrtil que rep amb alegria la Paraula de Déu, l’Evangeli? ¿Es tracta d’una 
alegria que mir de silenciar en el moment en què surt de l’església, o pel contrari, transforma la meva vida 
quotidiana? ¿Experiment la crida de Déu a posar-me en camí i sortir a les perifèries? 
 
 
Finalment, donem gràcies a Déu pel do de la catequesi i dels i les catequistes que, a les nostres diòcesis, treballen 
amb goig i entusiasme per a complir el mandat missioner del Senyor: “fer deixebles”. 
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