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En el grup de petits 
hi havien tres nouvinguts 
i una de les noies és una mica especial. 
Tu, la deus conèixer bé, Senyor! 
Crec que necessita que estiguis molt a sobre 
perquè li costa seguir el ritme de la resta, 
però en els jocs, oh Senyor, 
en els jocs ha estat genial! 
S’emocionava com feia temps no havia vist a ningú, 
Cridava, saltava, gemia... 
Vibrava amb el joc de l’equip quan guanyàvem 
o quan passava alguna cosa especial. 
Ha estat magnífic, Senyor! 
I et vull donar gràcies per aquesta 
santa lliçó de tendresa. 
Ara estic segur, 
que només els qui siguin com ella  
són dignes d’entrar a casa teva. Amen. 
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INTRODUCCIÓ  

La misericòrdia és el gran amor que Déu vessa 
sobre nosaltres especialment, envers els més 
miserables i els més vulnerables. És l'amor que es 
desprèn de les Benaurances. És l'amor que es 
dóna a si mateix perquè l'altre pugui ser. És 
l'amor que s'ha fet home en Jesús per portar la 
salvació, el perdó: "l'Esperit del Senyor m'ha 
enviat a portar la Bona Nova als pobres, a 
proclamar als captius la llibertat i als cecs el 
retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits" 
(Lc 4,18). 

“Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare”, 
amb aquestes paraules el sant Pare començava la 
butlla de convocació del Jubileu Extraordinari de 
la Misericòrdia. En el text es llegeix que “la 
misericòrdia és la biga mestre que sosté 
l’Església. Tot en el seu camp d’acció pastoral 
hauria d’estar revestit per la tendresa amb la qual 
es dirigeix al creients. La credibilitat de l’Església 
passa a través del camí de l’amor misericordiós i 
compassiu”.  

En el MIJAC hi creiem en què la misericòrdia ha 
de ser el pilar de tota la nostra tasca educativa i 
evangelitzadora i per això presentem aquest 
document aprofitant l'avinentesa de l'any jubilar. 
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En aquest document, doncs, volem analitzar com 
treballem i com transmetem la misericòrdia al 
MIJAC en el dia a dia amb els infants i amb els 
animadors: a través de la programació, en 
l'organització, amb la Campanya, en els grups o 
els equips i amb les activitats lúdico/reflexives de 
cada dissabte. 

La metodologia seguida comença amb un 
comentari a la paràbola del Fill pròdig o el Pare 
misericordiós (Lc 15), la presentació de les set 
Conviccions del MIJAC i una reflexió sobre cada 
Convicció seguint un breu esquema de RdV. 

El germen d’aquest escrit neix del treball que hem 
fer el curs 2016/17 al centre de Llefià. Esperem 
que us ajudi en la vostra tasca al MIJAC. Visca! 
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1. MISERICÒRDIA I EVANGELI. 
PARÀBOLA DEL FILL PRÒDIG 

a. Què diu el text (Lc 15,11-32)? 

11 I digué encara:«Un home tenia dos fills. 12 Un 
dia, el més jove digué al pare: “Pare, dóna’m la 
part de l’herència que em toca.” Ell els va repartir 
els béns. 13 Al cap d’uns quants dies, el més jove 
va vendre’s tot el que tenia i se’n va anar amb els 
diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la 
seva fortuna portant una vida dissoluta. 14 Quan 
s’ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en 
aquell país i començà a passar necessitat. 15 
Llavors es va llogar a un propietari d’aquell país, 
que l’envià als seus camps a pasturar porcs. 16 
Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que 
menjaven els porcs, però ningú no li’n donava. 17 
Llavors reflexionà i es digué: “Quants jornalers 
del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí m’estic 
morint de fam! 18 Aniré a trobar el meu pare i li 
diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. 19 Ja 
no mereixo que em diguin fill teu; tracta’m com 
un dels teus jornalers.” 20 I se n’anà a trobar el 
seu pare. Encara era lluny, que el seu pare el veié 
i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el 
besà. 21 El fill li digué: “Pare, he pecat contra el 
cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill 
teu.” 22 Però el pare digué als seus criats: “De 
pressa, porteu el vestit millor i poseu-l’hi, poseu-li 



- 7 - 

també l’anell i les sandàlies, 23 porteu el vedell 
gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, 24 perquè 
aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, 
estava perdut i l’hem retrobat.”I es posaren a 
celebrar-ho. 25 Mentrestant, el fill gran era al 
camp. Quan, de tornada, s’acostava a la casa, va 
sentir músiques i balls 26 i cridà un dels criats per 
preguntar-li què era allò. 27 Ell li digué: “El teu 
germà ha tornat. El teu pare l’ha retrobat en bona 
salut i ha fet matar el vedell gras.” 28 El germà 
gran s’indignà i no volia entrar. Llavors el seu 
pare va sortir i el pregava. 29 Però ell li 
respongué: “Fa molts anys que et serveixo sense 
desobeir mai ni un de sol dels teus manaments, i 
tu encara no m’has donat un cabrit per a fer festa 
amb els meus amics. 30 En canvi, quan ha tornat 
aquest fill teu després de consumir els teus béns 
amb prostitutes, has fet matar el vedell gras.” 31 
El pare li contestà: “Fill, tu sempre ets amb mi, i 
tot el que és meu és teu. 32 Però calia celebrar-ho 
i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i 
ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem 
retrobat.”»  

b.- Comentari bíblic 1 

Tot el capítol 15è de l’evangeli de Lluc està 
centrat en la misericòrdia de Déu envers els 
pecadors, i ho fa amb tres paràboles: l’ovella 
perduda, la moneda perduda, i el fill perdut. 
                                                
1 Text resumit i adaptat de http://www.webdepastoral.salesians 
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La introducció (cf. Lc 15,1-2) ens presenta Jesús 
envoltat, d’una banda de cobradors d’impostos i 
d’altres pecadors, i d’altra, de fariseus i de 
mestres de la Llei. Els primers s’acosten a Jesús 
per escoltar-lo, els segons per criticar la seva 
conducta d’acostament als pecadors. 

Jesús els proposa una paràbola on apareixen tres 
personatges, un pare i els seus dos fills, que 
representen, cadascun d’ells, una personalitat 
real: els pecadors, els mestres de la llei, i Jesús 
mateix. 

Els dos fills són dolents, cadascú a la seva 
manera. El fill petit, perquè s’aparta del pare i 
malgasta una bona part del patrimoni familiar, 
amb una clara actitud d’irresponsabilitat. El fill 
gran perquè, tot i mantenint-se prop del pare, 
menysprea el seu germà petit i no vol compartir 
ni festa ni sostre amb ell. Tots dos tenen el cor 
malaltís. Una diferència cabdal, però, els 
diferencia. Mentre que el fill petit és capaç 
d’adonar-se de la situació que viu (mogut per 
l’estomac buit), el gran és incapaç de fer-ho per la 
seva autosuficiència. 

El pare és el personatge central. Primer de tot 
transigeix amb les reclamacions del petit i el deixa 
fer, però no llença la tovallola, continua estimant-
lo i espera que torni. Així, cada dia surt a la vora 
del camí a esperar-lo i quan veu que retorna es 
commou, surt al seu encontre i el refà en la 
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dignitat de fill i hereu. Però també ha de sortir a 
l’encontre del germà gran que no vol entrar a 
casa quan, tornant de la feina, s'assabenta que ha 
retornat el seu germà "perdut" i el seu pare ha fet 
una gran festa per acollir-lo. El pare el mou a 
reflexionar sobre la seva actitud i a compartir amb 
ell l'alegria pel retorn del germà petit. 

La misericòrdia del pare de la paràbola trenca els 
nostres esquemes: difícilment nosaltres faríem 
com ell fa. Per això és imatge de Déu, Pare 
misericordiós, disposat a sortir a l’encontre de 
tots, perquè tots som pecadors i necessitats del 
perdó gratuït de Déu. 

Aquesta paràbola constitueix, doncs, una invitació 
a actuar plens de misericòrdia com ho fa Déu 
mateix i a posar la nostra vida plena de 
mancances, odis i equivocacions en mans del 
nostre Pare del cel, ric en perdó. 

El protagonista de la paràbola és l’“home” que té 
“dos fills”, els quals reben del pare el que els 
correspon com a fills. Un dels béns que reben és 
la llibertat d’“anar-se’n” i d’“entrar”, la llibertat de 
gaudir dels béns de la casa pairal o de deixar-se’ls 
perdre. 

El centre de la paràbola, doncs, més que en la 
conversió del fill jove, és l’amor del pare pels seus 
dos fills (versets 20-24 i 32). Un amor que fa que 
doni el perdó total i sense condicions a aquell que 
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se n’havia anat per no tornar mai més. En el 
perdó hi ha la possibilitat de tornar a conviure. 

El Pare surt a l’encontre, tant d’un fill com de 
l’altre. “El vestit”, “l’anell” –signe d’autoritat–, “les 
sandàlies” –pròpies d’un home lliure, no d’un 
esclau– són signes de la restitució de la dignitat 
de fill. Convé tenir present que la situació anterior 
d’aquest fill estava marcada per coses com 
“pasturar porcs”, treball inacceptable i degradant 
per un jueu. En el món oriental els àpats eren 
considerats un moment privilegiat d’amistat i de 
comunió entre les persones. Els fariseus 
consideraven que menjar amb pagans o amb 
pecadors era una font d’impuresa ritual. La festa 
és signe de l’amor del Pare i de l’alegria de 
l’Església quan el Pare refà la comunió. En aquest 
sentit, el banquet de la paràbola és prefiguració 
del banquet eucarístic. A l’Eucaristia celebrem 
l'amor de Déu per la humanitat i és el lloc on tots 
estem convidats, on el "germà gran" és convidat 
a acollir el "germà petit". 

L’alegria (versets 23 i 32) és el que sent aquell 
que reconeix que Jesús és qui porta al món la 
salvació de Déu (Lc 2,10; 24,52). 

L’actitud del fill gran retrata l’actitud dels “fariseus 
i mestres de la Llei”, que “murmuren” de Jesús 
perquè “acull els pecadors”. 
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L’actitud del “pare” (versets 20.22-24.31-32), en 
canvi, manifesta el rostre de Déu, que mostra el 
seu amor il·limitat i incondicional a la humanitat a 
través del ministeri de Jesús, que sempre va a 
l’encontre dels pecadors (Lc 5,32). El perdó de 
Déu arriba a tothom qui vol acceptar-lo. Només 
cal “entrar” a casa del “pare”. 
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c.- Què ens diu el text als "mijaquers"? 

Des del MIJAC contemplem aquest Jesús proper a 
les persones. El descobrim proper a nosaltres: a 
les persones concretes del nostre voltant i també 
a aquelles persones que són lluny de nosaltres. 
Especialment d'aquelles que tenen més necessitat 
d'ell. 

Jesús ens coneix tal com som i respecta la nostra 
llibertat. Ell no vol que ningú "es perdi", però no 
interfereix en la seva elecció. Està a prop tant 
dels qui creuen en ell com dels qui s'han allunyat. 

I surt a l'encontre. Espera de tot cor que 
retornem a ell i ens acull com autèntics fills. 
Sense judicar-nos, sense castigar els nostres 
actes passats. 

L'animador del MIJAC ha de ser com aquest pare 
(no com el germà gran).: ha de tenir una actitud 
d'escolta, d'acompanyament, de respectar la 
llibertat dels infants, d'anar sempre al seu 
encontre, de cultivar una actitud d'amor, 
d'acollida, de restitució de la dignitat (quan sigui 
el cas) i de fer obrir els ulls de la misericòrdia als 
qui sempre actuen "correctament". 

És el que ens plantegem a les Conviccions i, per 
això, seguirem la nostra reflexió resseguint una a 
una el que ens inspira cada una. 
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2. LA MISERICÒRDIA AL MIJAC 

Per fer aquesta reflexió ens basarem en les set 
Conviccions del MIJAC: 

1. PROTAGONISME: És un Moviment dels 
infants i dels preadolescents que tendeix cap a un 
veritable protagonisme d'ells mateixos en la 
marxa del seu Moviment. 

2. ARRELAMENT: És un Moviment arrelat a la 
realitat que l'envolta. 

3. ACCIÓ TRANSFORMADORA: És un Moviment 
d'acció transformadora que suposa una anàlisi 
prèvia de la realitat. 

4. OPCIÓ EDUCATIVA: El Moviment és educatiu 
perquè possibilita créixer i auto educar-se 
globalment com a persones, mitjançant la 
dinàmica descoberta-reflexió-acció transforma-
dora. 

5. OPCIÓ EVANGELITZADORA: És un Moviment 
evangelitzador perquè vol fer realitat 
comunitàriament el projecte d'home nou i de món 
nou anunciat i viscut per Jesucrist, i és per això 
que és Moviment d'Església. 

6. OPCIÓ PELS POBRES: El Moviment fa una 
opció preferent pels febles, pels dominats, pels 
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marginats, d'acord amb les directrius de l'Evangeli 
i de l'Església, ja que el projecte d'home nou i de 
món nou no és viable en el model de societat 
dominada per l'egoisme. 

7. L’ANIMADOR: AMIC I TESTIMONI: 
L'animador del Moviment, en relació als nens i 
nenes del seu grup, és un amic i un testimoni. 
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3. PROTAGONISME:  

a.-Què diu la Convicció?  

La primera convicció del MIJAC diu que el 
Moviment és del infants i preadolescents que el 
formen i que pretén que ells mateixos siguin els 
protagonistes en la marxa del seu propi 
moviment, des del grup fins a la diòcesi, 
Catalunya i les Illes.  

Aquesta convicció ens ve a dir que l’infant ja 
posseeix una dinàmica pròpia (i per tant hem 
d’aplicar uns recursos adequats per poder-los 
encaminar bé), que es fa responsable del seu 
Moviment però, sobretot, no s’han de deixar mai 
sols però tampoc els hem de dirigir sempre, ja 
que el seu protagonisme depèn molt de com els 
acompanyem.  

b.-Què té a veure amb la misericòrdia?  

La misericòrdia és el gran amor que Déu ens té a 
nosaltres, Déu mateix creu en nosaltres i ens va 
enviar el seu propi fill per salvar-nos. L'opció que 
va escollir Jesús va ser plenament lliure i basada 
en el valor que construeix el Regne de Déu: 
l’Amor incondicional envers nosaltres.  
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Quan es parla d’infants, Jesús es refereix a 
aquells que són innocents, que viuen confiats en 
els altres, que veuen Déu en Jesús y en els altres, 
que no es deixen portar pels dogmes apresos: 
“Quan els grans sacerdots i els mestres de la Llei 
veieren els prodigis que feia i els infants que 
cridaven en el temple: -Hosanna al Fill de David, 
es van indignar” (Mt 21, 15).  

I, per últim, i davant de tot, Déu mateix és infant 
i tot l’amor que oferim als infants mentre els 
acompanyem en tot el seu recorregut pel MIJAC 
és amor proveït per Déu mateix, en un acte de 
misericòrdia: “Qui acull un d’aquests infants en 
nom meu, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no 
m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat” (Mc 9, 37).  

c.-A què ens convida Jesús?  

Jesús ens convida a donar protagonisme a l’infant 
mitjançant sobretot el joc, ja que aquest ha de 
ser la principal eina per fomentar el seu 
protagonisme. Jesús també ens demana que 
comprenguem els infants, ja que no han de ser 
ells els que s’adaptin a nosaltres, sinó nosaltres a 
ells, i per fer-ho hem de tenir-los Amor.  

També ens diu que els acceptem tal i com són, 
amb les seves mancances i qualitats (no a l'ideal 
que tenim d'infant, sinó als infants concrets que 
tenim als grups). 
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d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia?  

Al MIJAC fem moltes activitats per fomentar 
aquesta convicció. Normalment ja fem bé la feina 
d’acompanyar-los en el seu procés dins el MIJAC, 
però de vegades el protagonisme que se’ls hi 
dóna a certs xavals en el dia a dia, diguéssim que 
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és un protagonisme negatiu, ja que no els deixa 
créixer com a persones o com ho haurien de fer. 
Ens referim a aquell protagonisme malentès de 
fer el que els vingui en gana o de no interferir en 
les seves decisions quan sabem que són 
incorrectes o quan no respecten la llibertat i el 
protagonisme dels altres infants. 

e.-Per a la teva reflexió 

- Com facilitem el protagonisme als infants? 

- Som misericordiosos amb els infants (tenim 
paciència, serenor, amor, comprensió, actitud 
de perdó...)? 

- Sabem demanar perdó als infants quan ens 
equivoquem o no els tractem justament? 
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4. ARRELAMENT: 

a.-Què diu la Convicció? 

El MIJAC és un Moviment arrelat a la realitat que 
l'envolta. 

Aquesta afirmació vol dir que tot el que fem tindrà 
com a punt de partida l'entorn en el que ens 
movem, des del més concret (les famílies, el 
barri, el poble, els col·legis, etc.) fins al més 
general (país, nació, etc.) i del qual rebem la 
cultura, la llengua, el sentiment d'identitat. Però 
també vol dir que l'àmbit i el lloc on actuem 
també ha de ser l'entorn concret en el que ens 
movem. 

Això té diverses implicacions, des dels animadors i 
infants als que hem d'arribar fins al tipus de 
dinàmica i d'acció que portem a terme. 

b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

Vol dir que si realment estimem les persones 
(joves i infants) del nostre entorn no les podem 
desarrelar de la seva realitat, i que no podem 
evangelitzar des d'uns ideals abstractes, sinó 
partint del que trobem als nostres barris o ciutats 
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i del que dóna sentit a la vida d'aquests joves i 
infants. 

No vol dir que hem de trair la nostra opció 
evangelitzadora i educadora, sinó ben al contrari: 
si no som capaços d'arribar a ells des dels seus 
esquemes bàsics, trairem l'objectiu central de 
l'evangelització i de l'educació, el qual no és altre 
que omplir de sentit (cristià) els anhels i els 
desitjos que arrelen als seus cors. 

c.-A què ens convida Jesús? 

A que ens fixem detingudament en la realitat en 
la que ens movem i actuem sense prejudicis. 

A que coneguem singularment a cada infant dels 
nostres grups i l'acceptem tal i com és. 

A que sabem veure, entendre i estimar cada 
situació concreta en la que l'infant ens demana 
algun tipus d'atenció determinada, ja sigui en els 
jocs, en el grup quan parla o està en silenci o 
quan fa qualsevol activitat. 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 

Al MIJAC tenim molt clar que hem d'escoltar els 
infants, que no hem d'anar amb els nostres 
esquemes per educar-los, sinó que hem de 
potenciar el que ells ja són, saben i intueixen i, a 
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partir d'ací, acompanyar-los i ser testimonis dels 
valors que nosaltres tenim. Que som educadors, 
però que també som amics... i els amics no 
jutgen o actuen des de l'autoritat, sinó des de 
l'estima i el testimoni. 

De vegades, però, ens costa ser sensibles al 
perquè fan les coses, sobretot quan actuen 
malament. Tendim a cridar-los l'atenció i 
solucionar el problema, però no sabem anar més 
enllà amb uns ulls misericordiosos per tal 
d'entendre'ls millor. 

De vegades també planifiquem les accions o les 
activitats sense tenir del tot present la realitat de 
la que partim, la qual cosa pot ser font de 
conflictes o de malentesos. 
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e.-Per a la teva reflexió 

- Coneixem bé la realitat en la que actuem? 

- Fem un seguiment acurat dels nostres infants? 

- Tenim present el nostre Projecte Educatiu a 
l'hora de planificar les nostres activitats? 

- Tenim en compte la nostra realitat (barri, 
poble, escoles, famílies, edats dels infants...) 
quan concretem les accions? 

- Tenim un contacte continuat amb les famílies? 

- Ens "pategem" el barri o poble fixant-nos en 
tot el que hi ha, en les realitats canviants, en 
les modes, en els problemes socials...? 
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5. ACCIÓ TRANSFORMADORA. 

a.-Què diu la Convicció? 

Que un dels objectius del MIJAC és potenciar les 
iniciatives sorgides dels propis infants (les quals 
solen implicar altres infants i adults) que estiguin 
encaminades a actuar sobre el seu ambient 
habitual per tal de transformar-lo. Aquesta acció 
suposa que l'infant faci una anàlisi crítica de la 
realitat que l'envolta per tal de poder realitzar una 
transformació real, tant a nivell individual, com de 
grup i de comunitat (barri, col·legi, etc.) Per 
aconseguir aquest objectiu es fa servir la 
metodologia de la RdV (Veure-Jutjar-Actuar-
Celebrar). 

b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

No pot haver una transformació real i sincera si 
no hi ha amor. Allò que s'estima és el que ens 
importa i el que volem millorar. Per tant, 
nosaltres com animadors no podrem 
"transformar" la vida dels nostres nens si no els 
estimem, i ells al seu torn, no podran transformar 
la seva vida i la dels qui estan al seu costat si no 
estimen. Aquest amor que és d'anada i de 
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tornada, motor del canvi, és el que emana de la 
misericòrdia de Déu. 

c.-A què ens convida Jesús? 

A estimar tal com ell ens va estimar. Si volem 
transformar la vida dels altres hem d'estimar, sinó 
res del que fem no tindrà sentit: serà 
voluntarisme, serà militància... però sense amor 
això serà buit. I per estimar, tal com deia un lema 
anterior del MIJAC, cal conèixer prèviament. Per 
tant, Jesús ens convida a ser conscients de la 
nostra realitat, estimar-la i, com a conseqüència, 
prendre-hi partit. 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 
A vegades ens centrem massa en les accions com 
a objectiu final de la Campanya (que sigui 
avaluable, concreta, etc.) -que ja és el que ha de 
ser- però a vegades ens oblidem que l'actuar per 
si mateix tampoc té molt de sentit si no ve 
motivat per l'amor als altres. De fet, un bon 
treball de Campanya hauria de reflectir això de 
forma natural... les reflexions entorn al Jutjar, per 
exemple, ens haurien de portar a una conclusió 
definitiva: tot el que diu i fa Jesús està únicament 
motivat per l'amor (la misericòrdia) que sent pels 
altres. Si això ho tenim present, la nostra acció 
transformadora serà vertadera i fructificarà de 



- 28 - 

veritat; però si no ho tenim present, podem fer 
accions profitoses però no quedarà cap sediment. 

 
En el que potser sí estem més amatents al MIJAC 
respecte a aquest punt és en el dia a dia al 
centre, en les petites accions quotidianes de cada 
dissabte, més enllà de l'Acció Transformadora en 
si. És a dir, quan escoltem als infants del nostre 
grup, quan els interpel·lem, quan ens sorprenen i 
els sorprenem, quan juguem, quan prenen la 
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iniciativa, etc. En tots aquests "petits" moments 
estem donant i rebent un amor del que potser no 
som conscients del tot en aquell instant, però és 
el que fa que a poc a poc, pas a pas, alguna cosa 
dins la vida de tots nosaltres (animadors i infants) 
vagi canviant de mica en mica. 

 

e.-Per a la teva reflexió 

- Com treballem l'Acció Transformadora als 
nostres equips? Tenim present les altres 
Conviccions? 

- Què prioritzem més: els canvis o el bé de les 
persones? 

- Som capaços de viure de forma 
transformadora els petits moments de cada 
dia? 

- Realment volem canviar alguna cosa? El què? 
Com? 

- Quin és el nostre ideal de "món nou"? s'hi 
arriba des de la misericòrdia? 
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6. OPCIÓ EDUCATIVA. 

a.-Què diu la Convicció? 

El Moviment és educatiu perquè possibilita créixer 
i auto educar-se globalment com a persones, 
mitjançant la dinàmica descoberta-reflexió-acció 
transformadora. 

Perquè sigui educativa, l'acció dels nens i nenes 
ha d'estar acompanyada per la reflexió i els ha de 
dur de nou cap a l'acció: 

- Una acció dirigida a ells mateixos, fent-los 
capaços de canviar i créixer (conversió). 

- I una acció dirigida també cap els altres i al 
seu ambient (transformació de la realitat). 

Al MIJAC creiem en els infants. Com a persones 
que tenen uns valors i una manera de fer 
concretes que ens poden "ensenyar" moltes coses 
als joves i als adults. Per a això hem de restar 
molt atents al que ells viuen i ens transmeten a 
través del joc, dels comentaris innocents, de les 
seves preguntes, de com es relacionen amb els 
altres, dels seus silencis, del seu somriure, etc. 

El MIJAC no és un moviment dirigit pels infants, 
però els animadors els acompanyen perquè el 
Moviment sigui dels infants: donant-los la 
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paraula, escoltant-los, donant-los protagonisme, 
responsabilitats i ajudant-los a organitzar-se i a 
portar a terme les seves idees i accions.  

b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

L'estil educatiu del MIJAC és una manera de 
prendre seriosament la mirada de Jesús sobre els 
infants: ell no els considerava com a persones a 
educar, sinó com a persones a imitar: "el qui acull 
un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi; i 
el qui m'acull a mi, no és a mi que m'acull, sinó 
aquell qui m'ha enviat" (Mc 9, 37).  

Només si ho fem amb misericòrdia, serem 
capaços d'acollir d'aquesta manera els infants. 
Això és el té a veure la nostra opció educativa 
amb la misericòrdia i només ho podrem fer si hi 
creiem en els infants. 

c.-A què ens convida Jesús? 

Jesús ens convida a acollir els infants com si 
acollíssim a Déu i per poder-lo fer com ho feia 
Jesús ens cal una actitud de fe, d'humilitat, per tal 
de veure-hi en ells els veritables actors del Regne, 
els subjectes, els col·laboradors necessaris, 
considerats pel que són ara i no pas pel que seran 
més tard. 
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Jesús també ens convida a que siguem capaços 
de fer partícips a tota l'Església de Déu d'aquesta 
gran veritat evangelitzadora. 

 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 

Tenim clar que el MIJAC ha de prendre els mitjans 
per ser realment el moviment "dels" infants, no 
pas un moviment "per als" infants, però no 
sempre ho sabem fer des de l'amor o respectant 
el procés dels infants. 



- 34 - 

Sí sabem acompanyar-los i donar-los les eines 
que necessiten, però no sempre trobem la 
disponibilitat suficient en tots els animadors o 
centres. 

Creiem en els infants com persones capaces de 
ser: evangelitzadors, militants i compromesos, 
però no sempre en som bons testimonis. 

Donem molta importància a l'opció educativa, 
però no ens formem suficientment com a 
animadors que han d'acompanyar els infants. 

e.-Per a la teva reflexió 

- Els infants ens donen informació d'allò que 
viuen cada dia. Hi estem prou atents? 

- Som capaços de veure la seva realitat des del 
seu punt de vista per poder entendre allò que 
viuen? 

- Tenim prou paciència amb els infants?  

- Fem servir el Quadern de l'Animador (QdA) per 
revisar tot el que vivim al MIJAC i fer-ne 
pregària? 

- Estem prou formats com a animadors que 
acompanyen els infants? 
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7. OPCIÓ EVANGELITZADORA. 

a.-Què diu la Convicció? 

El MIJAC és un Moviment evangelitzador perquè 
vol fer realitat comunitàriament el projecte 
d'home nou i de món nou anunciat i viscut per 
Jesucrist, i és per això que és Moviment 
d'Església. 

- És Evangelitzador en la mesura que els nois i 
noies s'esforcen per descobrir, viure i estendre 
els valors del Regne de Déu. 

- I és Moviment d'Església perquè, com 
l'Església, procura de ser cada vegada més la 
comunitat de creients en Jesucrist que des-
cobreix en el món els valors del Regne de Déu i 
s’esforça en viure'ls i estendre'ls. 

El MIJAC, doncs, per la seva pròpia constitució 
(com a Moviment d'Acció Catòlica especialitzada) 
és evangelitzador i és un moviment de frontera, 
per diversos motius: 

- Acull tant creients com no creients. 

- Treballa, no per aconseguir fruits a curt 
termini, sinó per anar transformant la realitat 
infantil a partir dels propis infants. 
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- Té clares les seves Conviccions. 

- És un Moviment d'Església que, a partir de la 
realitat concreta que troba en el medi en el 
que s'hi arrela, vol formar militants. 

b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

Les eines que utilitza, perquè el MIJAC evangelitza 
a través dels valors que expressem en els fets i en 
les actituds del dia a dia i en el testimoni dels 
animadors: en la forma com acollim i tractem als 
infants i en les activitats que duem a terme. I 
aquests valors no poden ser sinó els valors del 
Regne basats en l'Amor. 

El mateix plantejament de l'acció transformadora 
és el de ser una eina que ens apropi al Regne de 
Déu, un Regne basat en la misericòrdia. 

I, per últim, la voluntat de celebrar des de la fe 
tot el que anem vivint és un acte misericordiós. 

Aquesta Convicció, però, no és fàcil, perquè no 
totes les persones que han passat pel MIJAC han 
fet un procés d'obrir-se i de comprometre's amb 
aquesta realitat evangelitzadora o no sempre han 
trobat el caliu necessari (als grups, a casa, al 
col·legi, al barri, amb els amics...) per explicitar 
els valors del Regne de Déu. Però també podem 
afirmar que en tots i cadascú dels infants i joves 
que han passat pel MIJAC s'han donat petits 
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detalls en els que podem veure la llavor del Regne 
(un somriure, un compromís, una actitud, una 
responsabilitat, un silenci, una breu aportació...) 

Podem dir, doncs, que en totes aquestes petites 
accions i experiències, hi veiem actes de 
misericòrdia en els quals s'hi juga l'amor de Déu. 

c.-A què ens convida Jesús? 

Jesús ens convida a que els infants parteixin de la 
seva pròpia realitat i arribin a ser persones 
compromeses amb el seu estil de vida. 

També a que siguem conscients que participem en 
una carrera de fons en la que ens cal ser molt 
respectuosos, siguem capaços d'acceptar els 
fracassos i sabem respectar el procés de cada 
persona, de cada infant. 

I, per acabar, que ens creiem que evangelitzar és, 
fonamentalment i primerament, saber donar raó 
de la nostra esperança als qui ens ho demani (1Pe 
3,15). 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 

Al MIJAC celebrem, preguem i vivim segons l'estil 
de vida que ens mostra Jesús, però no sempre 
prioritzem les celebracions o els moments de 
reflexió i els deixem com a última opció. 
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També és veritat que no 
sempre és l'Amor el que 
guia la nostra actuació 
al MIJAC o no sempre 
som capaços de 
coordinar-nos amb 
humilitat amb la resta 
del poble de Déu que 
camina en l'Església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.-Per a la teva reflexió 

- Som un Moviment evangelitzador? 

- Ens sentim uns agents evangelitzadors en el 
medi en el que hi som? 

- Ens deixem evangelitzar pels infants? 

- Com alimentem la nostra fe com a militants? 
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8. OPCIÓ PELS POBRES. 

a.-Què diu la Convicció? 

El Moviment fa una opció preferent pels febles, 
pels dominats, pels marginats, d'acord amb les 
directrius de l'Evangeli i de l'Església, ja que el 
projecte d'home nou i de món nou no és viable en 
el model de societat dominada per l'egoisme. 
El MIJAC no pot excloure ningú, però tampoc no 
pot ser neutral. El Moviment s'obre a tothom però 
per servir realment tothom cal fer una opció clara 
pels més febles i dominats que veuen els seus 
interessos injustament subjugats als de minories 
dominants. I això per dues raons: 
- Perquè (si tenim en compte que la nostra 

feina és l'extensió del Regne de Déu), en el 
Regne només hi tenim cabuda si vivim les 
benaurances de l'Evangeli. 

- Perquè (si tenim en compte que evangelitzar 
és bàsicament, viure i estendre els valors del 
Regne de Déu). Aquests valors no neixen en 
una realitat assecada radicalment per 
l'egoisme. 

Per tot això el Moviment vol dirigir-se 
preferentment als infants amb menys possibilitats 
educatives dels diversos ambients. 
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El Moviment està pensat pels infants que 
necessiten ser escoltats i canviar la seva situació 
personal o social. Els infants "pobres" són: 
 Els que pateixen algun tipus de mancança 

social, familiar o física. 
 Els que són menys intel·ligents. 
 Els que no tenen les mateixes oportunitats o 

els mateixos recursos que la resta. 
 Els que no tenen amics. 
 Els que no poden jugar. 
 Els que no compten per a res (per edat, 

constitució, passat, origen...) 
 Els més febles. 
El Moviment fa una opció per acollir-los i 
possibilitar-los que en siguin protagonistes de la 
seva vida i en el seu entorn, i això vol dir: 
 Ser protagonistes. 
 Organitzar-se i participar en les seves pròpies 

accions. 
 Ser transformadors. 
 Ser persones compromeses. 

b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

Tot això, tot aquest procés per si mateix, ja és un 
acte de misericòrdia, perquè suposa: 
 Creure en aquests infants. 
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 Acollir, acompanyar, estimar i promocionar-los. 
 Donar-los les eines necessàries per sortir de la 

seva pobresa. 

c.-A què ens convida Jesús? 

Jesús ens convida a que fem un acte de fe en la 
seva persona, en el que Jesús espera d'ells i en 
què el Regne de Déu també és per a ells i, 
especialment per a ells. 
Per tant, Jesús ens convida a: 
 No tancar les portes a aquests infants. 
 Acollir-los amb amor. 
 Ser sol·lícits, pacients i propers amb ells. 
 Ser "testimonis" del seu amor envers ells. 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 

Al MIJAC sí estem oberts a aquests infants i tenim 
clar que el Moviment ha d'apostar per ells. 
També sabem tractar-los amb respecte i amb 
paciència. I ens els estimem i intentem integrar-
los en els grups. 
Però també és veritat que encara ens queda molt 
camí per recórrer com, per exemple, anar a 
buscar-los; coordinar-nos amb altres entitats que 
també els acullen; formar-nos més per poder 
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atendre'ls millor; adequar millor l'organització del 
Moviment perquè aquests infants hi puguin dir la 
seva; fer una autèntica opció per aquests 
infants... 

 

e.-Per a la teva reflexió 

- Al nostre centre hem fet una opció pels 
pobres? Per quins pobres? Per quants pobres? 

- Com tractem als infants amb més mancances? 

- Som testimoni de l'amor de Déu envers els 
més humils, els més desprotegits, els més...? 
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9. ANIMADOR: AMIC I TESTIMONI. 

a.-Què diu la Convicció? 

L'animador del Moviment, en relació als nens i 
nenes del seu grup, és un amic i un testimoni. Els 
acompanya ajudant-los a expressar-se, animant-
los i recolzant-los i essent davant d'ells un 
testimoni de persona crítica i compromesa. 

"La gran recerca" es podria titular la pel·lícula que 
sortiria d'aquesta convicció. L'animador: amic i 
testimoni és una opció que sempre presenta 
batalla, és a dir, sempre cal treballar-la i sempre 
cal estar-hi atents. És massa fàcil caure cap a un 
costat o cap a un altre: ser massa amic o ser 
massa testimoni. Ser massa amic no aporta gaire 
a l'infant, només moments de riure tontament. 
Ser massa testimoni fa que estiguem massa 
allunyats d'ells. 

Aconseguir l'equilibri perfecte, és quasi bé 
impossible, ja que no és una cosa concreta, sinó 
que s'ha d'adaptar a cada moment i 
circumstància. Però alhora és el més divertit, 
perquè constantment s'ha d'anar al darrere. És 
com quan som infants i fem equilibri sobre una 
vorera estreta imaginant que el que hi ha a sota 
és un volcà... 
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b.-Què té a veure amb la misericòrdia? 

Per ser amic, un bon amic, o testimoni, cal donar-
se als altres. No podem ser companys d'algú en el 
seu camí si no compartim aquest camí, i per tant, 
compartim una part nostra. Cal donar-se sense 
esperar res a canvi.  

Ser amic i testimoni, és donar-se dues vegades: 
una per cada cosa. I tot el que implica fer-ho, 
totes les preocupacions que ens pot suposar, és 
un cost que moltes vegades ens fa mandra pagar. 
Però si ho fem, podrem rebre una cosa que mai 
ningú podrà treure'ns: l'amor dels altres. 

I si "treballem" per rebre aquesta paga és el 
millor exemple de misericòrdia que podem 
esperar. 

c.-A què ens convida? 

La Bona Nova que anuncia Jesús no és més que 
l'amor entre nosaltres. En algun lloc hem llegit 
que la resurrecció de Jesús és l'amor que existeix 
entre la comunitat cristiana. Aquesta visió de la 
resurrecció és meravellosa, ja que encaixa 
perfectament amb la misericòrdia de Déu.  

Cal que ens donem als altres com ho va fer Jesús. 
És al que ells ens convida i és la Bona Nova que 
cal que proclamem com a alliberadora de les 
nostres opressions i dels oprimits. Dit d'una altra 
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manera, cal que estimem als altres siguin com 
siguin i sigui qui sigui, amb l'esperança 
"d'alliberar" i "de portar llum". 

 
 

d.-Què fem i què no fem al MIJAC des 
de la misericòrdia? 
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Cada dia veiem al MIJAC bons models de 
persones que han cregut en l'originalitat del 
MIJAC. Malgrat això ens atrevim a dir que cal 
estimar més com amics i ser-ne testimonis. Cal 
cridar l'atenció quan toca, sempre des de l'estima, 
i cal que els infants es sentin estimats per aquells 
que els acompanyen en la construcció del Regne 
de Déu i tenint cura d'ells. 

e.-Per a la teva reflexió 

- Sabem trobar l'equilibri entre el ser "amic" i el 
ser "testimoni"? 

- Tenim present que les set Conviccions són un 
"tot" que s'alimenten mútuament i tenen sentit 
quan es viuen totes juntes? Per tant, de què 
som "amics i testimonis"? 

- Hem arribat al punt de ser capaços de deixar-
nos menjar pels infants com a "ofrena 
eucarística"? 

- Som constants en fer el QdA? 

- Som constants en la pregària? 

- Som constants en l'amor? 
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