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MISSATGE DEL SANT PARE BENET XVI  
PER A LA JORNADA MUNDIAL DE LES MISSIONS 

(Diumenge 22 d’octubre ) 
“La caritat, ànima de la missió”  

  
Benvolguts germans i germanes:   
 
1. La Jornada Mundial de les Missions, que 
celebrarem el diumenge 22 d’octubre. ofereix 
l’oportunitat de reflexionar enguany sobre el 
tema:  “La caritat, ànima de la missió”. La 
missió, si no està orientada per la caritat, és a 
dir, si no brolla d’un profund acte d’amor 
diví, corre el risc de reduir-se a una mera 
activitat filantròpica i social. En efecte, l’amor 
que Déu té per cada persona constitueix el 
centre de l’experiència i de l’anunci de 
l’Evangeli, i els qui l’acullen es converteixen, 
al seu torn, en testimonis. L’amor de Déu que 
dóna vida al món és l’amor que ens ha estat 
donat en Jesús, Paraula de salvació, imatge 
perfecta de la misericòrdia del Pare celestial.  
 
Així, doncs, el missatge de salvació es podria 
sintetitzar amb  les paraules de l’evangelista 
sant Joan:  “L'amor de Déu s'ha manifestat 
enmig nostre quan ha enviat al món el seu 
Fill únic perquè visquem gràcies a ell” (1Jn 
4,9). Després de la seva resurrecció, Jesús va 
confiar als apòstols el mandat de difondre 
l’anunci d’aquest amor, i els apòstols, 
transformats interiorment el dia de 
Pentecosta per la força de l’Esperit Sant, van 
començar a donar testimoniatge del Senyor 
mort i ressuscitat. Des de llavors, l’Església 
prossegueix aquesta mateixa missió, que 
constitueix per a tots els creients un 
compromís irrenunciable i permanent.  

2. Per tant, tota comunitat cristiana està 
cridada a donar a conèixer Déu, que és 
Amor. Sobre aquest misteri fonamental de la 
nostra fe vaig voler reflexionar a l’encíclica 
Deus caritas est . Déu penetra amb el seu amor 
tota la creació i la història humana. L’home, a 
l’origen, va sortir de les mans del Creador 
com a fruit d’una iniciativa d’amor. Després, 
el pecat va ofuscar en ell l’empremta divina. 
Els nostres primers pares, Adam i Eva, 
enganyats pel maligne, van abandonar la 
relació de confiança amb el Senyor, cedint a 
la temptació del maligne, que va infondre en 
ells la sospita que ell era un rival i els volia 
limitar la llibertat. D’aquesta manera, en lloc 
de l’amor gratuït diví, es van preferir a si 

mateixos, convençuts que així afirmaven el 
seu lliure albir. Com a conseqüència d’això, 
van acabar perdent la felicitat original i van 
experimentar l’amargor de la tristesa del 
pecat i de la mort.  

Déu, però, no els va abandonar i els va 
prometre, a ells i a la seva descendència, la 
salvació, anunciant l’enviament del seu Fill 
unigènit, Jesús, que en la plenitud dels temps 
revelaria el seu amor de Pare, un amor capaç 
de rescatar tota criatura humana de 
l’esclavitud del mal i de la mort. Així, doncs, 
en Crist hem rebut la vida immortal, la 
mateixa vida de la Trinitat. Gràcies a Crist, el 
bon Pastor que no abandona l’ovella 
perduda, els homes de tots els temps tenen la 
possibilitat d’entrar en la comunió amb Déu, 
Pare misericordiós, disposat a tornar a acollir 
a casa seva el fill pròdig.  

La creu és signe sorprenent d’aquest amor. 
En la mort de Crist a la creu —com vaig 
escriure a l’encíclica Deus caritas est— “es 
realitza aquest posar-se Déu contra si mateix, 
en lliurar-se per donar nova vida a l’home i 
salvar-lo:  això és amor en la seva forma més 
radical (...). És allí, a la creu, on es pot 
contemplar aquesta veritat. I a partir d’allí 
s’ha de definir ara què és l’amor I, des 
d’aquesta mirada, el cristià troba l’orientació 
del seu viure i del seu estimar” (n. 12).  

3. El vespre de la seva passió, Jesús va deixar 
com a testament als deixebles, reunits al 
Cenacle per celebrar la Pasqua, el 
”manament nou de l’amor”, “mandatum 
novum”:  “Això us mano: que us estimeu els 
uns als altres” (Jn 15,17). L’amor fratern que 
el Senyor demana als seus “amics” té la deu 
en l’amor patern de Déu. L’apòstol sant Joan 
diu:  “Tothom qui estima ha nascut de Déu i 
coneix Déu”  (1Jn 4,7). Per tant, per estimar 
segons Déu és necessari viure en ell i d’ell:  
Déu és la primera “casa” de l’home i només 
qui habita en ell abrusa amb un foc de caritat 
divina capaç d’”incendiar” el món. 

No és aquesta la missió de l’Església en tots 
els temps? Llavors, no és difícil comprendre 
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que l’autèntic zel missioner, compromís 
primari de la comunitat eclesial, va unit a la 
fidelitat a l’amor diví, i això val per a tot 
cristià, per a tota comunitat local, per a les 
esglésies particulars i per a tot el poble de 
Déu.  

Precisament de la consciència d’aquesta 
missió comuna pren força la disponibilitat 
generosa dels deixebles de Crist per realitzar 
obres de promoció humana i espiritual que 
testimonien, com escrivia l’estimat Joan Pau 
II a l’encíclica Redemptoris missio, “l’ànima de 
tota l’activitat missionera:  l’amor, que és i 
continua essent la força de la missió, i és 
també l’únic criteri segons el qual tot ha de 
fer-se o no fer-se, canviar-se o no canviar-se. 
És el principi que ha de dirigir tota acció i la 
fi a què ha de tendir. Actuant amb caritat o 
inspirats per la caritat, res no és disconforme 
i tot és bo” (n. 60).  

Així, doncs, ser missioners significa estimar 
Déu amb tot el nostre ésser, fins a donar, si 
cal, àdhuc la vida per ell. Quants sacerdots, 
religiosos, religioses i laics, també als nostres 
dies, han donat el testimoniatge suprem 
d’amor amb el martiri! Ser missioners és 
atendre, com el bon samarità, les necessitats 
de tots, especialment dels més pobres i 
necessitats, perquè qui estima amb el cor de 
Crist no busca el seu propi interès, sinó 
únicament la glòria del Pare i el bé del 
proïsme. Aquí resideix el secret de la 
fecunditat apostòlica de l’acció missionera, 
que supera les fronteres i les cultures, arriba 
als pobles i es difon fins als confins del món.  

4 . Benvolguts germans i germanes, la 
Jornada Mundial de les Missions ha de ser 
una ocasió útil per comprendre, cada vegada 
millor, que el testimoniatge de l’amor, ànima 
de la missió, concerneix a tots, ja que servir 
l’Evangeli no s’ha de considerar una 
aventura en solitari, sinó un compromís 
compartit de tota comunitat. Al costat dels 
qui estan en primera línia a les fronteres de 
l’evangelització —penso aquí amb gratitud 
en els missioners i les missioneres—,  molts 
altres, nens, joves i adults, contribueixen de 
diverses maneres, amb l’oració i la seva 
cooperació, a la difusió del Regne de Déu a la 
terra.  

Cal desitjar que aquesta participació 
augmenti cada vegada més gràcies a la 
contribució de tots. Aprofito de bon grat 
aquesta ocasió per manifestar la meva 
gratitud a la Congregació per a 
l’Evangelització dels Pobles i a les Obres 
Missioneres Pontifícies, que amb gran 
obstinació coordinen els esforços que es 
realitzen arreu del món per donar suport 
l’acció dels qui es troben en primera fila en 
les fronteres de la missió.  

Que la Mare de Déu, que amb la seva 
presència al costat de la creu i amb la seva 
oració al Cenacle va col·laborar activament 
en els inicis de la missió eclesial, sostingui la 
seva acció i ajudi els creients en Crist a ser 
cada vegada més capaços d’un amor 
autèntic, perquè en un món espiritualment 
assedegat es converteixin en deu d’aigua 
viva. Aquest és el desig que formulo de cor, 
mentre envio a tots la meva benedicció.

 Vaticà, 29 d’abril de 2006  

  


