Sembrar SSEMBRAR EL FUTUR
El mes de setembre comença un temps nou. Les famílies i els educadors en general es
posen de nou en camí per dur endavant la gran tasca de sembrar el futur, és a dir, impulsar
el camí educatiu dels infants i els joves. Ningú no ha d’oblidar que els nins i joves són el
missatge més viu i concretque enviam els adults a un temps que potser no veurem. I no
obstant això què seria del nostre món sense aquests nins i joves que avui estan en el camí
de la formació a l’escola, a la catequesis parroquial, en les experiències de lleure?...
La “sort futura de la humanitat està en mans d’aquells que siguin capaços de transmetre a
les generacions futures raons per viure i per esperar” (Vaticà II, GS 31). Aquesta afirmació
és com una bandera que convida les famílies a prendre molt seriosament la formació dels
seus fills, ue reforça el compromís professional de tants educadors, que impulsa l’esforç de
les parròquies quee a través de les catequesis il·luminen i enforteixen la vida dels nins i
joves amb la llum dels Evangelis i els Sagraments.
Sembrar el futur no és fàcil. Sempre sorgiran múltiples dificultats: el cansament, la
esorientació, la superficialitat, l’error..., però és una tasca que cal tornar a posar en marxa
contínuament; potser la qüestió és saber si els adults, els educadors, tenen el coratge i la
saviesa per oferir als nins i joves el que més necessiten: raons per a viure i per esperar. Una
realitat que per al cristià té un rostre concret: Jesucrist, que està present en l’Església i entra
en contacte amb nosaltres a través de la seva Paraula i dels Sagraments, i el fruit més
esplendid del qual és l’amor mutu i el servei a tots els homes.
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