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EDIFICAR LA PAU 
 
 
 

 
Benvolguts diocesans  
 
En el començament de l’any l’Església ens demana que preguem per la pau. En el missatge que el 
Papa Francesc ens ha dirigit amb aquest motiu es posa de manifest la contradicció que suposa voler 
garantir la pau usant el temor i l’amenaça (armes nuclears, per exemple). La pau només pot 
provenir de la consciència que tota la humanitat forma una sola família, en la qual uns depenem 
d’uns altres i de la qual tots som responsables. Per això, en lloc de l’amenaça i la violència, el Papa 
reclama “una ètica global de solidaritat i cooperació”.  
 
No és la por allò que garantirà la pau. L’amenaça -que alimenta la desconfiança i encoratja la 
violència- no pot mai conduir a la pau. Per a aconseguir-la -diu- “hem de buscar una veritable 
fraternitat, que està basada sobre el nostre origen comú en Déu i exercida en el diàleg i la confiança 
recíproca”. 
 
La pau es mostra així com un camí que cal “edificar contínuament” (GS 78), un camí que hem de fer 
junts. Comença en el cor de l’home, perquè és allí on es troben els sentiments que nodreixen la 
divisió: la intolerància davant aquell que és diferent, el desig de domini sobre l’altre, l’egoisme i la 
supèrbia, que instiguen a destruir o a excloure a l’altre. La guerra es nodreix de tots aquests 
sentiments, que generen ambicions, abusos de poder i por a l’altre. Però del fons del cor humà 
brolla també la pau, quan en ell domina la consciència que tots som una família i que cadascun ha 
de contribuir responsablement al bé dels altres. 
 
El camí de la pau requereix també voluntat política, que afavoreixi tots els processos que 
reconcilien i uneixen a les comunitats. És necessària una aposta ferma pel “diàleg convençut 
d’homes i dones que busquin la veritat més enllà de les ideologies i de les opinions diferents”. Es 
necessita també treballar perquè disminueixi la bretxa entre els membres de la societat, les 
desigualtats socials, que posen en perill la cerca del bé comú. Hem de ser capaços de construir un 
sistema econòmic més just. La pau requereix finalment fomentar la capacitat d’escoltar i 
contemplar el món, que Déu ens va donar per a convertir-lo en la casa comuna.  
 
La pau ha d’edificar-se constantment en nosaltres i en les nostres societats, la qual cosa requereix 
un treball constant. Diu el Papa que “el treball pacient basat en el poder de la paraula i la veritat 
pot despertar en les persones la capacitat de compassió i solidaritat creativa”. Nosaltres com a 
cristians hem de sentir-nos implicats en aquest treball per construir la pau, promovent una cultura 
de la trobada, del diàleg i reconciliació. La nostra fe en Jesucrist ha de conduir-nos a fomentar la 
fraternitat universal i a pregar intensament per la pau. 
 

 
 
 
 

† Francesc Conesa Ferrer 

Bisbe de Menorca 
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