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Hem escoltat la crida a viure aquest mes 
centrats en les missions. En principi, aquesta 
crida fa referència a la tasca evangelitzadora 
allà on l'Església viu a la frontera, és a dir, on 
Jesucrist no és conegut o la fe cristiana amb 
prou feines és significativa. Pensem 
espontàniament en terres llunyanes i en els 
missioners que hi van deixant la vida. 

Aquesta és una visió, diríem, “clàssica” de 
les missions. Una visió que segueix sent 
veritat: les missions són els llocs i les accions 
que faciliten el trobament de la fe cristiana, 
l'evangeli, l'Església, amb el món que 
anomenem “pagà”. En aquest món, a tothom,  
de qualsevol cultura, raça o condició, Jesucrist 
és anunciat i testificat, segons el mandat i 
l'enviament que n’hem rebut (cf. Mt 28,19-20). 
El Papa fa una crida a revifar l'esperit (la 
tensió) missionera i ens recorda aquelles 
paraules de la carta a Timoteu: “Déu vol que 
tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat” (1Tm 2,4). 

Però hem de viure aquest esperit missioner 
tocant de peus a terra i en el moment present. 
L'esperit missioner ens demana que visquem la 
missió evangelitzadora aquí i avui: “la missió és 
a la cantonada”. En un doble sentit. 

És a la cantonada perquè la comunió de 
l'Esperit que vivim a l'Església salva les 
distàncies, travessa els murs físics i simbòlics, 
reuneix allò diferent, no coneix les paraules 
“estranger o estrany”, conjuga el verb 
compartir… En conseqüència, tot allò que es 
viu lluny en les missions ho hem de viure a 
prop. És també vida nostra. Tan a prop com ho 
estan els bons amics encara que siguin 
físicament absents. 

La missió és a la cantonada en un altre 
sentit. Resulta que ja aquí, en la nostra 

societat i la nostra cultura “del primer món”, al 
començament del segle XXI, hi ha el món pagà, 
el món que no coneix Jesucrist. Algú matisaria 
dient que més aviat “no el reconeix” com el 
Salvador vivent i present, que interpel·la la 
nostra fe i determina una manera de pensar i 
viure. És cert que perduren encara vestigis del 
seu record en l'art, en la cultura, en costums i 
tradicions, i potser també un cert humanisme 
sense referència a Déu Pare… (Caldria explicar 
bé això que “el nostre món ha deixat de ser 
cristià”). Però la realitat s'imposa. Encara que 
sembli forta aquesta expressió, és veritat que 
els criteris de vida, les pautes de conducta, 
l'organització social, responen al que entenem 
per món pagà. Alguns van més enllà i diuen 
que aquest món, aquesta manera de viure, té 
els seus propis déus, els seus ritus, els seus 
mites… En qualsevol cas, tots tenim sobrades 
experiències de trobar-nos amb persones que 
construeixen les seves vides al marge de 
Jesucrist, per rebuig, per indiferència, per 
ignorància, per prejudicis, etc. 

Hem de viure l'esperit missioner també a 
casa, entre els amics, amb els companys de 
treball, exercint la nostra professió, quan 
creem o gaudim de la cultura, en el món de 
l'oci o de la política. 

Fem-ho per moltes raons. La més important 
és que en això consisteix la nostra aportació a 
la salvació del món. Si per la nostra acció 
missionera Jesucrist és conegut i rebut, llavors 
haurem realitzat el millor regal que un amic 
ofereix als seus amics: els fa partícips del 
tresor més valuós, que ell mateix ha rebut i és 
el fonament de la seva vida. És qüestió de 
veritable amistat. 
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