
La Llibreta de Vida: proposta pastoral per 
l’acompanyament i l’elecció 

 

Aquest és un article que ha publicat el Jorge Enríquez Muñoz, sj a la revista 
Pastoral Juvenil, al número 533, que correspon al novembre del 2018. 

A la proposta pastoral, respecte l’Acompanyament, que estem fent a la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, des del santfeliuJove, la Llibreta de Vida és un 
instrument molt vàlid i recomanable. 

El Jorge Enríquez parla de “quadern” i el situa tant en un acompanyament 
individual com en grup. Aquest “quadern” pot ser una eina que estructuri els 
moments de pregària i reflexió d’un grup durant una ruta, en unes 
convivències, o durant la quaresma. Aquest “quadern” pot esdevenir “Llibreta 
de Vida” quan és l’eina personal de l’acompanyat, on va recollint allò que 
percep de Déu a la seva vida, els interrogants que es van suscitant, pot 
tornar-hi periòdicament, i pot compartir-ho amb el seu acompanyant. 

 

1. Introducció 

 

Parlar de “quadern” en l’era de les xarxes socials, de la immediatesa, 
dels articles fets per a ser consumits i tirats, sona, com a mínim, a 
obsolet. El perill de l’educació en general, i del treball pastoral en 
particular, és proposar activitats per l’entreteniment, “per enganxar-los”. 
Educar en la interioritat, plantejar preguntes al voltant del per què fem 
les coses com les fem, i arribar a plantejar el sentit últim de la nostra 
vida, la vocació, és el que pretén treballar amb el quadern espiritual. 

 

Abans de desenvolupar la forma a partir de la qual es pot treballar 
aquest tipus de quadern, convé realitzar alguna puntualització. He 
començat emprant l’expressió quadern espiritual, quan en molts casos 
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s’utilitzen altres com: llibreta de vida, diari, quadern de bitàcora, etc. El 
llenguatge no és neutre, el nom que posem a les activitats que realitzem 
hauria de marcar l’horitzó vers el qual volem caminar. A la seqüència, 
convivències - recés- exercicis espirituals, hi ha una gradació del que 
volem amb cadascuna d’elles perquè cada activitat és valuosa per si 
mateixa. No obstant, crec que, partint de la realitat a la qual ens trobem 
i del grup de nois i noies al qual volem atendre, hauríem d’aspirar com a 
fita al plantejament de la pregunta: què vol Déu per a mi? a què em 
crida? 

 

2. Proposta de treball 

 

La llibreta que proposo té dues parts per a ser utilitzades en dos 
moments diferents. Per una banda, una sèrie de fulles amb texts i 
preguntes que ajuden a reflexionar sobre un tema en concret. Per altra, 
unes fulles en blanc, per a treballar amb aquelles activitats pastorals de 
diferents dies (recessos, experiències d’estiu, peregrinacions, etc.). 

 

2.1. Qui som? Com ens veiem els joves a nosaltres mateixos? 

 

És una proposta per a realitzar un cop a la setmana, a classe, o en el 
grup de pastoral si es reuneix de forma regular. En principi podria fer-
se amb una durada d’entre 15 i 20 minuts. En aquest espai de temps cal 
reservar un moment per a fer silenci. Un cop aconseguit aquest silenci, 
se’ls invita a que llegeixin el full que tenen davant i que, quan vulguin, 
vagin responent a les preguntes. Les preguntes són invitacions per a la 
reflexió, no és necessari fer-les totes, ni en ordre, ni és necessari que la 
resposta sigui escrita, també pot realitzar-se algun dibuix. Abans 
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d’acabar, és bo, deixar un parell de minuts per a que expressin com se 
senten. A aquestes edats, a excepció de si estan en grups de gran 
confiança, no respondran a preguntes personals, però sí ho faran a 
invitacions com: una paraula que defineixi com et sents, una pregunta 
que t’hagi cridat l’atenció. 

 
2.2. La llibreta en blanc 

 

La proposta pot ser tant senzilla com convidar-los a escriure allò que 
han aprés en una activitat determinada i com se senten. No obstant, 
ajuda molt més realitzar una proposta estructurada al voltant del que 
anomenem examen ignasià, proposat per sant Ignasi de Loiola al nº 43 
dels Exercicis Espirituals amb un llenguatge adaptat. 

 

Començarem amb una invitació al silenci, silenci exterior i interior, per, 
a continuació, recórrer els punts de l’examen (adoneu-vos que aquí 
l’ordre és fonamental). Donar gràcies, demanar llum per veure el pas de 
Déu per la meva vida, demanar perdó i, amb la seva ajuda, veure què 
haig de canviar. Una opció és anar-los guiant pregunta a pregunta, 
l’altra, és que ells disposin de les preguntes ja des del principi. 
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3. Conclusió 

 

Com en d’altres moltes coses, fer una cosa sense un per què, té sentit, 
però adopta una llum especial si, a més d’”examinar” la vida, oferim la 
possibilitat de donar-li un sentit. L’acompanyament ens permet ajudar 
als joves a llegir i rellegir la seva vida des de la perspectiva de la fe. Déu 
ens parla, també als joves de la nostra societat. Com a la narració dels 
deixebles d’Emaús (Lc 24, 13-35), estem cridats a compartir camí amb 
ells, escoltar-los, confrontar-los per a que puguin entendre la crida del 
Senyor i, si volen, respondre-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


