UN PLA DE VIDA PER A LAICS DEL SEGLE XXI
Com fer créixer la vida cristiana en els temps actuals
Sant Cugat del Vallès, 16 de gener de 2020
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1. ANTECEDENTS
Nou any: moment per marcar-se nous propòsits
A la societat occidental actual, els cinc objectius que més es repeteixen són
temes relacionats amb:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenir cura de l’alimentació
Gastar menys
Aprendre quelcom nou
Estalviar
Fer més exercici
Incideixen en canvi d’hàbits i d’estil de vida. Bàsicament per ser més saludables,
tenir més diners i assolir més formació per poder “progressar” personalment.
L’enfocament és individual. Ni col.lectiu ni espiritual.
Estadísticament provat, el primer mes s’han abandonat el 90% dels propòsits
d’any nou.
I així fins el proper any, on torna a passar el mateix.

1. ANTECEDENTS
•

Com podem fer un pla de vida personal? Us fem una proposta.

•

Està adreçat a tothom, amb independència de l’edat física de cadascú
i del grau de maduresa de la seva fe (edat espiritual).

•

L’objectiu d’aquesta xerrada és provocar reflexió personal.

•

Ens enfoquem en les creences, més que en els comportaments, com a
motor de canvis sostenibles en el temps.

•

La proposta es nodreix del treball del Grup d’Evangelització de la
parròquia, de les homilies i l’exemple dels mossens, de formacions
catòliques, i de moltes converses amb fidels i parroquians.

•

El contingut està basat en la Bíblia. “Tota l’Escriptura és inspirada per
Déu i és útil per ensenyar” (2 Timoteu 3:16).

1. ANTECEDENTS

Ocupeu-vos de les meves coses, que jo m’ocuparé de les vostres
(Lluc 12, 22-34) (Mateu 6, 25-34)

“Si us manteniu ferms en la meva paraula,
realment sereu deixebles meus;
coneixereu la veritat,
i LA VERITAT US FARÀ LLIURES”
(Joan 8, 31-32)

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL

Totes les empreses funcionen amb plans anuals:
•
•
•
•

Avaluen l’exercici anterior
Estudien el context i la situació del moment
Es fixen objectius, estratègies i plans d’acció
Fan un pressupost
I cada 3-5 anys, actualitzen els seus plans estratègics:

•
•
•

Reflexionen sobre la seva Missió, Visió i Valors
Estudien models del seu sector i d’altres, així com
opcions d’innovació i millora global
Revisen la seva estructura i la seva organització

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
Podem utilitzar l’esquema racional de les empreses,
d’eficàcia provada i contrastada, per fer-nos un pla
estratègic: EL NOSTRE PLA DE VIDA PERSONAL.
I un cop el tinguem, actualitzar-lo i revisar-lo cada any.
Tot i que sabem que l’Esperit Sant és i serà el factor
diferencial…
“Nosaltres hem de portar aigua. Tines i tines d’aigua, com a les
noces de Canà. I Ell ja la convertirà en vi quan vulgui”
Pare Lluís Victori
“Tan malo es el pelagianismo como el quietismo”
“Nosotros no actuamos decisivamente. Nos disponemos
decisivamente”
Mossèn Eduard Martínez

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
ESQUEMA
•

LA NOSTRA IDENTITAT
•

MISSIÓ
• VISIÓ
• VALORS

•
•

Anàlisi intern: Punts Forts i Punts Febles
Anàlisi extern: Amenaces i Oportunitats
•

OBJECTIUS
• ESTRATÈGIES
• PLANS D’ACCIÓ

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?
“Déu va crear l’home a imatge seva” (Gènesi 1:27)
Déu és Esperit i nosaltres també tenim una naturalesa espiritual,
que és la nostra persona interior (ànima). El nucli del nostre
ésser.
Per tant, vam ser creats per tenir una vida física (el nostre esperit
connectat al nostre cos) i una vida espiritual (el nostre esperit
connectat a Déu).
Per saber i entendre d’on venim, ens hem de remuntar als nostres
primers avantpassats. Estudis antropològics demostren que
tots venim d’un mateix home i d’una mateixa dona.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?
Déu va voler inspirar la història d’Adam i Eva a la Bíblia perquè
volia comunicar-nos aquesta veritat:
Adam i Eva vivien en perfecta acceptació entre ells i el Pare. Déu
els va donar un propòsit d’importància (que s’ocupessin de la
creació de Déu), un propòsit de seguretat (se sentien en pau, sans i
estalvis, en la presència contínua del Pare), i d’acceptació (se
sentien acceptats pel Pare).
Aquesta és la nostra naturalesa. El nostre esperit està connectat
amb el nostre cos i amb Déu. I estem creats per ser acceptats, per
sentir-nos importants i segurs davant de Déu.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?
Amb el pecat original, perdem la connexió espiritual amb Déu i, per tant,
l’equilibri i la plenitud. “Morim” espiritualment: “I Jahveh-Déu manà a
l’home, dient: Pots menjar de tot arbre del jardí, però de l’arbre del
coneixement del bé i del mal, no en mengis, perquè el dia que en mengis,
certament moriràs” (Gènesi 2: 16,17).
Apareixen les emocions negatives derivades de la manca d’importància, de
seguretat i d’acceptació:
•
•
•

La pèrdua de la importància ens provoca vergonya, sentiment de culpa
i indignitat.
La pèrdua de la seguretat ens genera por i ansietat.
La pèrdua de l’acceptació fa que ens sentim rebutjats.

Segons un estudi sobre les emocions, la por i les seves variants és l’emoció negativa
que més experimenten les persones. I en els darrers anys, la depressió i l’ansietat
són de les malalties que més s’estan diagnosticant.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?
Quan es trenca o s’esquerda la relació amb Déu ens sentim febles i
impotents. Fa que depenguem dels nostres recursos, quan en realitat
estem fets per dependre de Déu.
Es produeix una crisi d’identitat, per la pèrdua de la nostra connexió amb
Déu. Ens sentim deprimits i enfadats. I aquests sentiments negatius ens
generen creences i una imatge pròpia negativa. Cerquem de manera
desesperada restablir l’estat original.
Però, com ho fem? Amb les fòrmules que ens proporciona el món (amb el
maligne i les seves mentires darrera):
•
•
•

Per restablir la necessitat d’importància, el món ens sedueix amb l’èxit i
la productivitat, els béns materials.
Per restablir la necessitat de seguretat, el món ens ofereix posició
social i reconeixement extern.
Per la necessitat d’acceptació, el món ens ofereix l’aparença, que els
altres ens admirin i estimin.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?

Si el problema és
que hem perdut o s’ha esquerdat la nostra connexió amb
Déu,
la solució és
restablir aquesta connexió amb Déu
Jesús li diu a Marta: “Jo sóc la resurrecció i la vida.
Qui creu en mi, encara que mori, viurà” (Joan 11,25)

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
D’ON VENIM?
Jesús va venir per retornar-nos la vida espiritual
A través de Jesús ens connectem amb la vida, amb Déu.
Pel Baptisme, per la Fe, rebem la vida espiritual que ens connecta de
nou amb Déu. Aquesta vida nova no és per quan morim. Aquesta
vida nova és per ara. Per a que tinguem vida plena ara i siguem
rellevants, importants i ens sentim segurs i acceptats a mans de Déu.
Perquè Déu ens valora i, amb Ell, ens sentim importants, rellevants i
segurs. SOM FILLS DE DÉU!
Si acollim amb fe la seva Paraula veurem com la nostra vida agafa
una dimensió molt més gran i molt més profunda.
Amb el Baptisme ens convertim en criatures noves, però la ment
no ens la van “ressetejar”. Pel pecat original, tots tenim la
tendència d’actuar amb creences falses, assumides de les relacions
amb els altres i les nostres circumstàncies.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
QUI SOM?
SOM FILLS DE DÉU!!!
Pel baptisme acollim la fe i una identitat nova.
Som fills de Déu, hereus seus.
Hem rebut l’ADN del Pare, l’ADN espiritual.
Ell ens dóna vida espiritual i res no ens pot separar del seu amor.
La nostra relació amb Déu està segellada.
Ens ha arrencat de la foscor i el pecat, ens ha portat a la vida i ens ha
donat el do de ser sants.
Per tant, som sants, encara que pequem.
Déu és un Pare bo que ens estima i ens espera sempre amb els
braços oberts per restablir la nostra relació.
“Déu és un Pare bo” Mn. Lluís Victori

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
ABRAÇAR LA VERITAT

•

Hem d’aprendre a acollir aquesta nova identitat, de creure’ns que
som acceptats, perdonats i estimats
•

Hem de buscar la Veritat per ser coherents amb la nostra nova vida.
•
•

Enfortirem la nostra fe coneixent més a Déu i a Jesús,

Amb el temps, la Veritat transformarà les nostres vides donarà els
fruits oportuns i els sentiments adequats.

“Educar el cor” Mossèn Blai

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
• SENSE DÉU, NOSALTRES SOM LES NOSTRES CIRCUMSTÀNCIES
• AMB DÉU, SOM FILLS DE DÉU AMB LES NOSTRES CIRCUMSTÀNCIES
HEM DE VIRAR EL NOSTRE SISTEMA DE CREENCES, LA NOSTRA
COSMOVISIÓ FETA A MIDA, A LA VERITAT (COSMOVISIÓ CATÒLICA)
CREENCES

FALSES

VERITAT

Sentiments

Erronis

Autèntics

Emocions

Negatives

Positives

Accions

Equivocades

Adequades

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL

I SOBRETOT, DEIXEM ACTUAR L’ESPERIT SANT!
SOM ESPIRITUALS QUAN ENS DEIXEM MOURE PER L’ESPERIT SANT
“L’HOME NO ÉS ESPIRITUAL MALGRAT LA CARN,
L’HOME ÉS ESPIRITUAL EN TANT QUE LA CARN ÉS UNGIDA PER L’ESPERIT”
Sant Ireneu

FER EL PLA DE VIDA
Com fer créixer la vida cristiana en els temps actuals

Aquest és un exercici individual i personal de cadascú
Seguidament suggerim exemples, però l’objectiu és que cadascú de
vosaltres escrigui el seu pla de vida, i el revisi cada any.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
MISSIÓ: La rao de ser de la nostra existència
• ESTIMAR i SER ESTIMATS
“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el
pensament i amb totes les forces.
Estima els altres com a tu mateix
No hi ha cap manament més gran que aquest”
(Marc 12, 29-31)
“Venim de l’Amor del Pare i anem a la casa del Pare” Mn. Blai

•

VIURE EL PLA DE DÉU

“Arribar a ser la millor versió de nosaltres mateixos” Mn. Emili Marlès
“Déu té un pla per cadascú de nosaltres. Tot està previst per la nostra salvació” Mn. O. Pallàs

•

• BENAURANÇA
“Estat feliç de la persona que té a Déu com a motiu principal”
Diccionari.cat

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
VISIÓ: Com ens veiem projectats?
Com ens agradaria que fos la nostra relació
amb Déu d’aquí a 5 anys?
DEIXEBLES MADURS
Seguint a Jesús,
per voluntat pròpia i des de la responsabilitat,
confiats i entregats a la Providència,
donant fruits per la Glòria de Déu i la santificació de les ànimes,
assolint la llibertat, el sentit de la nostra vida i la plenitud

“El Senyor és el meu pastor” (Salm 23)

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
VISIÓ: Sentir-nos com es descriu en el Salm 23
SALM 23
“El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.

Perquè tu, Senyor, ets vora meu:
la teva vara i el teu bastó
em donen confiança.

Em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna.

Davant meu pares taula tu mateix,
i els adversaris ho veuen;
m’has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.

Em guia per camins segurs,
per amor del seu nom
Ni que passi per la vall tenebrosa,
no tinc por de cap mal.

N’estic cert, tota la vida m’acompanyen
La teva bondat i el teu amor.
I viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
VALORS: característiques necessàries per dur a
terme la missió i la visió

Virtuts cardinals:

Dons:

1. Prudència
2. Justícia
3. Fortalesa
4. Temprança

1. Saviesa
2. Enteniment
3. Consell
4. Fortalesa
5. Ciència
6. Pietat
7. Temor de Déu

Virtuts teologals:
5. Fe
6. Esperança
7. Caritat

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
FORTALESES – FEBLESES / AMENACES – OPORTUNITATS
Anàlisi de la nostra vida cristiana

FEBLESES

FORTALESES
•

Cosmovisió catòlica
• Virtuts i dons
• Carismes
• Tenir un Pare bo
• El model de Jesús
• Pau interior
• Perdó (rebut i donat)
• Fe
• Esperança
• Caritat
• Plenitud
• Alegria ...
• La nostra vida té sentit!

•

Les nostres “velles” creences
• Vicis (pecats capitals)

AMENACES:
•

Les mentires del món
(relativisme, idealisme,
materialisme, hedonisme,
llibertinatge, evolucionisme,
utilitarisme...)
• El poder del mal

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
FORTALESES – FEBLESES / AMENACES – OPORTUNITATS
Anàlisi de la nostra vida cristiana

OPORTUNITATS
•
•
•

L’Esperit Sant
Sagraments
• Gràcia
Transformar el món
• ...

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
OBJECTIU

LA VIDA ETERNA (ENTRAR AL REGNE DE DÉU)

ESTRATÈGIA

SANTIFICACIÓ, CRISTIFICACIÓ (SER COM JESÚS)

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
PLANS D’ACCIÓ

1. Celebrar els sagraments:

•

•

Baptisme – Confirmació
• Eucaristia (diària)
Penitència i reconciliació (mínim mensual)
• Matrimoni / Orde sacerdotal
• Unció dels malalts

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
PLANS D’ACCIÓ

2. Viure la Llei de Déu (l’Evangeli)
3. Educar el cor segons les Benaurances
4. Formar part d’una comunitat parroquial:
• Adoració
• Comunitat
• Ministeri (servei)
• Discipulat (formació)
• Evangelització

2. FER UN PLA DE VIDA PERSONAL
PLANS D’ACCIÓ
5.
•

•

Incorporar “hàbits” catòlics:

Resar (oracions associades a moments del dia o a activitats,
Rosari, Àngelus, Coroneta,…)
• Llegir la paraula
• Tenir direcció o acompanyament espiritual
Fer oracions personals, per demanar o sanar coses concretes
• Consumir continguts intel·lectuals catòlics
• Tenir oci amb temàtica catòlica
• Anar a jornades de formació d’altres parròquies
• Fer recessos
• “Anar acompanyat de Jesús a tot arreu”
• …

3. CONCLUSIÓ
Tothom pot arribar a la maduresa espiritual. En aquest procés, la responsabilitat
és nostra:
•
•

De seguir a Déu Pare
Créixer contínuament com a cristians
Tinguem present la nostra identitat de “Fills de Déu”.
Vigilem les nostres creences, que estiguin alineades amb la VERITAT: “Nosaltres
hem de ser control.ladors del nostre tràfic aeri mental” Mn. Carles Cahuana
“Si teniu odi, no podeu comunicar-vos amb Déu Pare” Mn. Gabriel Bayès
Només nosaltres podem fer-ho, però no ho podem fer sols:
“No us emmotlleu al món , deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè
pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte”.
(Carta als Romans 12, 2)
“Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Així doncs, manteniu-vos ferms, i no us
deixeu sotmetre altra vegada al jou de l’esclavatge!” (Carta als Gàlates 5, 1)

3. CONCLUSIÓ

Homilia de Missa de Cap d’Any (Mn. Emili Marlès):
•

Sabem segur que aquest any tots estarem sota la benedicció de
Déu Nostre Senyor.

•

És sa i legítim tenir el desig que sigui un any millor que l’anterior.

•

Per a que sigui un any millor, hem d’estar més plens de Jesús.

