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EL REGNE DE DÉU  
ÉS ENMIG VOSTRE
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Vosaltres, busqueu primer 

el Regne de Déu i fer el que 

ell té per just (Mt 6,33).

S’ha acomplert el temps i 

el Regne de Déu és a prop. 

Convertiu-vos i creieu en 

la bona nova (Mc 1,15).

«“El Regne de Déu ha 

vingut, ha arribat, és enmig 

de vosaltres”. Aquest és el 

missatge central de tota 

missió cristiana… El Regne de 

Déu s’estendrà sense fi més 

enllà de la vida terrenal, però 

la bella notícia que Jesús ens 

porta és que el Regne de Déu 

no hem d’esperar-lo en el 

futur: s’ha apropat, d’alguna 

manera ja està present i 

podem experimentar-ne des 

d’ara la potència espiritual. 

“El Regne de Déu és enmig 

vostre”, dirà Jesús. Déu ve a 

establir la seva senyoria en 

la nostra història, en l’avui de 

cada dia, en la nostra vida; i 

allà on ella ve acollida amb 

fe i humilitat broten l’amor, la 

joia i la pau» (papa Francesc 

a l’àngelus del 4/12/2016).



El Regne de Déu, el Regne del 

cel…, Jesús el va anunciar, el va 

proclamar, el va viure, el va fer 

possible en tot el que va dir i fer. 

La seva missió va ser aquesta: 

portar la Bona Nova del Regne 

enmig dels homes, que és la 

voluntat del Pare; l’Evangeli en va 

ple. El Regne de Déu és Ell mateix, 

la seva presència, el seu Esperit 

(el tresor amagat i la perla fina, Mt 

13,44-46); que és present i actua 

enmig nostre a través nostre. 

Per això el que nosaltres fem ho 

hem de fer des d’ell, des del seu 

Esperit…, perquè podríem tenir la 

temptació d’actuar des de l’ètica 

només i voler construir el «regne 

de déu» sense Déu. Per això ho 

hem de fer des del coneixement 

de Jesucrist en l’Evangeli, seguint-

lo de ben a prop, posant-nos a les 

seves mans com petits i humils 

instruments. «Jesús li respongué: 

En veritat, en veritat t’ho dic: 

ningú no pot veure el Regne de 

Déu si no neix de dalt» (Jn 3,3).

Tenint tot això en compte, 

com anem descobrint en la 

quotidianitat, en el nostre 

compromís militant, que el Regne 

de Déu ja és enmig nostre? Com 

ho fem des d’una lectura creient 

de la vida, dels esdeveniments, 

enmig d’aquest món que veiem 

tan injust, violent, apartat 

d’aquests valors del Regne?

En la lluita obrera

«Vosaltres, busqueu primer el 

Regne de Déu i fer el que ell té 

per just, i tot això us ho donarà 

de més a més» (Mt 6,33).

La M., presidenta del comitè 

d’una de les empreses càrniques 

d’Osona en lluita fa molt de 

temps per la situació d’esclavatge 

que viuen els treballadors, ha 

optat per treballar per allò que 

és just, per la solidaritat, per la 

igualtat de condicions laborals 

justes dels treballadors. Així ha 

renunciat a privilegis, ha patit 

i pateix persecució, vexacions, 

amenaces… A la xerrada que 

ens va fer el dia de la dona 

treballadora a la Parròquia 

de Sant Francesc d’Assís, a 

Bellavista, ens va dir: «En un 

intent de l’empresa de comprar-

me perquè deixés la lluita, els 

vaig dir: la meva dignitat i la 

dels meus companys no està en 

venda». «Feliços els perseguits 

pel fet de ser justos, perquè d’ells 

és el Regne del cel» (Mt 5,10).
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Dèlia Viedma i Pere Pérez són un matrimoni de laics, actualment jubilats, militants històrics de l’ACO i 
implicats a la comunitat de Sant Francesc d’Assís del barri de Bellavista de les Franqueses del Vallès.
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Amb els més pobres

«I els envià a anunciar el Regne de 

Déu i a curar els malalts» (Lc 9,2).

Des del petit projecte «Persones 

sense llar» de Càritas Sant 

Francesc, vam trobar H. una nit, 

era al carrer, borratxo, molt trist. 

Plovia i feia molt de fred. Li vam 

proposar anar a una pensió, ell 

ho va acceptar; primer, però, va 

buscar un cartró de vi i se l’anava 

bevent pel camí, balancejant-se 

mentre buscàvem lloc. Finalment 

vam trobar una pensió. Allà es 

va quedar, molt agraït. A partir 

d’aquí li hem fet acompanyament 

molt de prop: empadronament, 

documents, metge, CAS, SS. 

Amb avenços, passos enrere, 

ha anat fent un procés. Havia 

treballat amb contracte, bon 

treballador de la construcció; en 

quedar-se sense feina i esgotar 

totes les prestacions, es va 

quedar desemparat, al carrer, i va 

començar a beure. Ara està fent 

tractament al CAS, ha deixat la 

beguda. Venent cartrons i ferralla, 

ha estalviat per pagar-se el viatge 

i anar al seu país i veure la família. 

En el darrer acompanyament al 

CAS, la seva infermera, després 

de donar-li la medicació fins que 

torni, l’ha abraçat amb molta 

tendresa. A l’acomiadar-se dels 

voluntaris, H. els va abraçar molt 

agraït i fraternal. Finalment podrà 

abraçar el seu pare, ancià, la dona 

i els fills. «Llavors alçà els ulls cap 

als seus deixebles i digué: Feliços 

els pobres, perquè és vostre 

el Regne de Déu» (Lc 6,20).

Amb els infants del MIJAC

«Amb el Regne de Déu passa 

com quan un home sembra la 

llavor a la terra: tant si dorm com 

si està despert, de nit i de dia, la 

llavor germina i creix, sense que 

ell sàpiga com» (Mc 4,26-27).

Amb pocs mitjans vam apostar 

pel MIJAC. Infants amb moltes 

dificultats, famílies trencades… 

En aquests cinc anys alguns han 

anat fent un procés i estan en 

un grup de pre-JOC, i d’altres a 

punt de començar-ne un altre. 

Molts dels infants, que a casa no 

han sentit mai parlar de Déu ni 

de Jesús, tenen l’oportunitat de 

conèixer-lo i fer camí, i ho estan 

fent. «Deixeu que els infants 

vinguin a mi: no els ho impediu, 

perquè el Regne de Déu és dels 

qui són com ells» (Lc 18,16).



ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

www.acocat.org

hola@acocat.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat
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Dins els col·lectius ciutadans

«Amb el Regne del cel passa 

com amb el llevat que una dona 

va amagar dins tres mesures 

de farina, fins que tota la pasta 

va fermentar» (Mt 13,33).

La PAH de Granollers i l’equip 

d’habitatge de Càritas Sant 

Francesc estem lluitant plegats 

pel dret de tothom a un habitatge 

digne. Experiències dolces i 

amargues. Al començament, 

alguns desconfiaven de 

nosaltres: «Treballar amb aquests 

cristians catòlics?» A poc a poc 

hem anat creant una relació 

de respecte i d’amistat en la 

lluita de cada dia. Compartim 

vivències i motivacions… És 

un camp d’evangelització.

En el col·lectiu «Papers per 

a tothom» vaig conèixer l’O., 

un menor. Pastera, centre 

d’internament, fora sense 

documentació, multa… A Càritas 

vam confiar en ell i el vam ajudar 

a sortir del pou, ell va respondre 

amb un gran afany de superació. 

Això va generar una dinàmica 

de fraternitat i estimació. Vam 

viure l’experiència de fer present 

el Regne de Déu enmig nostre.

Continuem pregant: «Vingui a 

nosaltres el vostre Regne».


