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FONAMENTATS EN LA PARAULA 
 

El papa Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium ens recorda que: “tota l’evangelització està fun dada 
sobre la Paraula de Déu, escoltada, meditada, viscuda, celebrada i testimoniada. Les Sagrades Escriptures són 
font de l’evangelització” (núm. 174). El Diumenge de la Paraula que avui celebram és una bona oportunitat per 
avaluar a nivell personal i comunitari la importància que té la Paraula de Déu. Per això, us convit a fer aquesta 
senzilla enquesta. 
 
 
Una Paraula física. La Paraula de Déu té un component físic, és un llibre que conté molts de llibres (Bíblia) i que 
abraça infinitat de gèneres i estils literaris. Per això, convé que reflexionem sobre l’aspecte material de la Paraula 
de Déu: demanem-nos si tenim una Bíblia i un Nou testa ment a casa, si és una edició bona amb notes a peu de 
pàgina, quin lloc de ca nostra ocupa, si té un espai preferencial a casa. 
 
 
Una Paraula escoltada. Una de les parts centrals de l’Eucaristia es centra en l’escolta de les lectures de l’Escriptura 
i en la predicació de l’homilia. Ens hem de qüestionar quina és la meva actitud durant la litúrgia de la Paraula, si 
prest atenció al que es proclama, si tenc dificultat per entendre el que es diu. I si sóc lector m’he de demanar si 
el meu servei ajuda a la comunitat a entendre allò que es proclama a través meu. 
 
 
Una Paraula meditada. La nostra espiritualitat cristiana troba en la Paraula de Déu una font inesgotable d’aliment 
per créixer com a deixebles del Senyor. Per això, he de revisar si cada dia tenc temps per llegir un tros de la 
Escriptura, si particip en algun grup d’Estudi d’Evangeli o de lectura creient, si tenc una bona formació bíblica i 
faig el possible per conèixer-la més cada dia. 
 
 
Una Paraula viscuda. És interessant que sapiguem fer una lectura creient de la Bíblia, que no llegim les seves 
pàgines com historietes del passat, sinó com una Paraula viva que ens interpel.la, que ens qüestiona, que ens 
obre els ulls i que ens convida a viure d’una manera més autèntica, segons el pla de Déu. 
 
 
Una Paraula celebrada. També convé revisar el pes i la importància que té la Paraula de Déu en les nostres 
celebracions, ja sigui a ca nostra (benedicció de la taula, lectura familiar de l’Evangeli, pregàries en moments 
forts) com en les celebracions comunitàries, no només l’Eucaristia, sinó també les altres reunions, pregàries i 
encontres, procurant que tot estigui amarat per l’Escriptura. 
 
 
Una Paraula testimoniada. I tot aquest procés de relació amb la Paraula de Déu ens ha de dur a ser 
evangelitzadors, atestimoniar la Paraula, a ser portaveus d’aquest missatge de salvació. El nostre testimoni 
evangelitzador ha de partir d’allò que “hem vist i sentit” (1Jn 1,3) i una de les principals fonts on nodrim el nostre 
testimoni de vida cristiana és la Paraula de Déu. Que la Bíblia nos ens caigui de les mans, que sigui la font on 
saciar la nostra set de l’esperit i l’impuls per anunciar a tothom l’amor de Déu. 
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