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1. INTRODUCCIÓ
Diàleg de Messenger

3, 2, 1... Cada dia!

A l'inici dels temes, us proposem una introducció
mitjançant un diàleg de Messenger entre un
animador i una noia que va participar a l'Aplec de
l'Esperit de Tarragona del 2007.
Aquest diàleg us servirà per parlar inicialment del
tema i crear entre els joves del vostre grup un
debat a partir de les preguntes en negreta que
sorgeixen de la conversa dels dos personatges.

3... Experiències que et permeten conèixer millor
a Jesús de Natzaret
2...Sagraments que et conviden a identificar-te
amb Jesucrist
1... Opció que et permet viure com el Crist
Conèixer millor Jesús, com?
Amb la lectura de l'Evangeli i la pregària.

Proposta de distribució dels temes pel temps
litúrgic

Identificar-te amb Jesucrist, quan?
Amb els sagraments del Baptisme, l'Eucaristia i la
Confirmació

Des del Secretariat Interdiocesà de Joves us
proposem una graella al final dels materials on
s'han ordenat els temes des de l'Advent del 2009
fins a Pentecosta del 2010.
És un itinerari opcional que servirà de fil
conductor per lligar la formació dels nostres joves
dins del calendari de l'any de l'Església.

Viure com el Crist, per què?
Per respondre a les crides mitjançant la vocació
Els sis temes que ofereix aquest material són com
una vidriera (finestral) d'aquells que trobem en
una església amb 6 finestres i que podem obrir
cada dia…
Són sis maneres diferents i complementàries
d'accedir al descobriment del que és ser cristià i
com créixer en aquest camí com a joves... cada
dia!
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2. FINESTRES I PLANTEJAMENT
L'experiència ha de fer sorgir en el jove la pregunta. És una base humana que apropa al tema. A
partir d'aquesta situació es pot triar de les nombroses possibilitats que ofereix el material del
tema (pàgina anterior) el camí que es vol seguir per anar descobrint vitalment les idees clau
que volem desvetllar.

Preguntes

Idees clau
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que
t'ofereixen: Viure des de Jesús.
Ser jove i cristià.

De què t'alimentes?
Amb qui comparteixes?
Amb quin grup surts?

L'Eucaristia és aliment.
La taula del servei per a la justícia.
Compartir-Solidaritat. Comunitat- Grup.
Celebrar Jesús qui ens acompanya (Emaús).
L'Església.

Confirmació

Una presència m'empeny.
Un foc que crema per dins.
Algú em parla dintre meu.
Ser valent per viure des de les meves
conviccions.

L'Eucaristia és aliment.
La taula del servei per a la justícia.
Compartir-Solidaritat. Comunitat- Grup.
Celebrar Jesús qui ens acompanya (Emaús).
L'Església.

Què llegeixes?
Què t'inspira a la vida?

Descobrir una lectura que et dóna inspiracions
per a la vida.
En l'Evangeli et parla Jesús.
Familiaritzar-se amb l'Evangeli (fer-se'l proper)

Amb qui parles profundament?
La millor relació de la teva vida.

Descobrir la interioritat i els ritmes de vida que
permeten escoltar.
Pregar és relacionar-te amb Jesús de tu a tu.
Iniciar un camí de pregària personal i en grup.

Quines passes vols fer en la vida?
Triar el camí de la teva vida des de tu i des dels
altres.

La vocació cristiana és una crida a...
Sentir els ritmes interiors per descobrir en el
profund d'un mateix la vocació.
Viure un acompanyament personal

Vocació

Pregària

Eucaristia

Baptisme

Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i
projectes?

Llegir l’Evangeli

(base humana que t'apropa al tema)
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3. ESTRUCTURA DE LES FINESTRES
Eix principal de la proposta (per entrar en el tema)
Una experiència per a viure
Proposta de diferents possibilitats per a fer experiències de caire personal o en grup. Una mena
de "tria la teva aventura".
Classes d'experiències:
A. Dinàmiques a viure internament (preferentment en grup)
B. Activitats a participar (de caire extern al grup)
Després de participar de les dinàmiques (internes al grup) o viure les experiències (externes al
grup)
C. Es fa un ressò (anàlisi i valoració del que s'ha viscut).
Després, amb els interrogants, preguntes i desig d'aprofundir, es pot anar a cercar més
informació i propostes de cada tema des dels següents apartats (sense cap ordre establert sinó a
disposició del jove o del grup) per tal d'anar descobrint els horitzons que ens aporta:
Estructura dels temes (Calaixos)
Ho va viure Jesús
Textos sobre episodis de Jesús
inspirats amb l'Evangeli

Confronta-ho amb l'Evangeli
Textos de l'Evangeli sobre el tema
(literals)

Per aprofundir a l'Església
Selecció de textos del magisteri
sobre el tema

Ho han viscut altres cristians
Testimonis o biografies de
cristians

Per aprofundir a la comunitat
cristiana
Selecció de textos de teòlegs

En el món de la música
Cançons i músiques relacionats
amb el tema

Tot Art
Còmics, fotos, pintures...
relacionats amb el tema

Preguntes que t'inspira el tema
Persones que han cercat com tu i
es fan interrogants...

I com actuar?
Textos i experiències sobre els
aspectes ètics i morals del tema

Per celebrar
Celebracions de tota mena
inspirades en el tema

Per pregar
Oracions o propostes d'oració inspirades
en el tema (personals o en grup)

Llegeix un llibre
Llibres recomanats sobre el tema

En el món de les imatges
Pel·lícules, curtmetratges o ppt
relacionats amb el tema

Coneix entitats
Associacions o Entitats relacionats
amb el tema.

Enllaços diversos - Viatja Xarxa
Adreces de blogs, webs...
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4. FINESTRES EN LA TEVA RECERCA

Temes dels materials
(les sis finestres de la vidriera)
· Baptisme
· Eucaristia
· Confirmació
· Evangeli
· Pregària
· Vocació

A P A R TAT S

Recerca - Testimonis
· Preguntes que inspira el tema
· Ho han viscut altres cristians

Viure actuar
· Pregar
· Celebrar
· Actuar
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Jesucrist
· Ho va viure Jesús
· Confronta-ho amb l'Evangeli

L'Església
· Aprofundir amb el magisteri
· Aprofundir amb la comunitat

Recursos
· Música
· Pel·lícules
· Llibres
· Art
· Entitats
· Enllaços
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5. EL BAPTISME
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

I. Quins valors destaques dels joves?
II. Com creus que ha de ser un jove que sigui
cristià?
III. Quines avantatges i desavantatges té en la
vida una persona que cregui en Jesús?

A. Dinàmica interna
1. Com viure?
Penseu en persones conegudes vostres de totes
les franges d'edats i de diferents professions i
estats de vida.
Analitzeu com viuen: el ritme diari, els valors que
tenen, les activitats que fan, les opcions que
prenen ...
Quines conclusions traieu?

2. Cerca a la xarxa
De les teves informacions que tens o cercant a la
xarxa, troba a tres cristians que destacaries per la
seva manera de viure. Explica el perquè de la teva
tria.

2. Com viuen els cristians?
Penseu en persones que coneixeu i que són
cristianes. En quin grau es noten les seves
creences i valors? La fe els influencia en la seva
manera de viure? Com?

C. Ressò
Quina relació hi ha entre l'opció de viure com a
cristià i el baptisme?
Quines opcions pren una persona quan rep el
baptisme?
Ser jove i cristià. Com fer-ho? Què has descobert
en les activitats prèvies?

B. Activitats externes al grup
1. Enquesta a joves com tu
Cerqueu com a grup a deu joves com vosaltres a
l'atzar (que els coneixeu el suficient per
demanar-los respondre a unes preguntes). Els
convideu a contestar a tres preguntes amb la
màxima sinceritat (en preneu nota de les
respostes i les compartiu després en el grup):
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6. L’EUCARISTIA
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

A. Dinàmica interna
1. La dimensió comunitària del cristianisme
Analitza les trobades que fem els cristians. Quan i
com ens trobem plegats?

2. L'Eucaristia en la vida de la comunitat cristiana.
Analitza com són les eucaristies de la teva
parròquia o entorn més proper. Hi participes? Per
què? Comparteix-ho en el grup.

2. Les nostres trobades amb les persones
Per què quan celebrem una festa o un encontre
ho fem sovint amb un àpat, dinar o sopar? Què
tenen aquests moments que són tan especials?
Comparteix en grup les teves experiències i
traieu-ne alguna conclusió

3. L'Eucaristia i el testimoni dels cristians
L'Església associa la participació en l'Eucaristia
amb la transformació de les situacions injustes:
"En efecte, qui participa en l'Eucaristia ha de
comprometre's a construir la pau en el nostre
món marcat per tantes violències i guerres, i de
manera par ticular avui, pel terrorisme, la
corrupció econòmica i l'explotació sexual". Benet
XVI, Exhortació Sacramentum Caritatis, nº 89.
(febrer 2007). Per què creus que hi ha aquesta
relació? Quin és l'origen?

3. Els àpats de Jesús
Recordeu com a grup alguns moments de la vida
de Jesús on fa un àpat o un sopar amb diferents
persones. Quines expe-riències viuen aquestes
persones amb Jesús?

C. Ressò
Per què creus que l'Eucaristia és tan important en
l'Església?
Com fer que els joves cristians visquin més i
millor les eucaristies?
Quines experiències/dimensions del cristianisme
es poden viure en l'Eucaristia?

B. Activitats externes al grup
1. Necessitem compartir
Demana a gent del teu entorn que t'expliqui en
quins moments de la setmana arriba a compartir
més i millor les seves vivències. Hi ha relació amb
el moments dels àpats? Per què? Explica al grup
les respostes.
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7. LA CONFIRMACIÓ
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

2. La presència de l'Esperit
Què saps de l'Esperit Sant? Se'n parla sovint en el
teu grup cristià, parròquia o moviment? Cerca a la
xarxa alguna explicació sobre el paper de l'Esperit
Sant en el cristianisme i en la vida dels creients.

A. Dinàmica interna
1. La valentia
Què és ser valent? Analitza alguna experiència
personal on creus que has estat valent, que no
has tingut por. Comparteix-ho en el grup.
La valentia de defensar unes conviccions. Has
hagut de defensar les teves conviccions sobre
qualsevol tema davant dels teus companys o
altres persones? Quan? Com t'has sentit?
Comparteix-ho en grup

C. Ressò
-Analitza aquest text de l'Evangeli de Lluc a la
llum de les activitats fetes sobre la valentia de les
persones, la gosadia de Jesús, el sagrament de la
confirmació i la presència de l'Esperit Sant.
Lluc 4, 16 -19
I Jesús se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El
dissabte, com tenia per costum, va entrar a la
sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum
del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el
passatge on hi ha escrit: L'Esperit del Senyor
reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha
enviat a portar la bona nova als pobres, a
proclamar als captius la llibertat i als cecs el
retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar l'any de gràcia del Senyor.

2. La gosadia de Jesús
Recorda o cerca si és necessari algun episodi de
la vida de Jesús on va ser ferm en la defensa de
les seves creences i de les persones. Explica-ho en
el grup.
D'on creus que li venia la força a Jesús per això?
B. Activitats externes al grup
1. El sagrament de la confirmació
Cerca persones cristianes que expliquin per què
s'han confirmat i en què els ha ajudat aquest
sagrament.

- Quina importància té el sagrament de la
confirmació en la vida dels cristians?
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8. LLEGIR L’EVANGELI
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

Pregunta el títol de tres llibres que han llegit en la
seva vida i què més els han inspirat per a ells
mateixos (no sols que els han agradat sinó que la
seva lectura ha tingut i té encara influència en
ells)
Per què una lectura pot inspirar a una persona?
Què ha de tenir?

A. Dinàmica interna
1. Repartir deu textos entre els membres del
grup. En aquests hi ha textos de l'evangeli, de
diferents llibres sagrats d'altres religions i de
diferents autors (frases curtes). Trobar les frases
de l'evangeli que hi ha.
Com diferencies un text que surt de l'Evangeli? Hi
algun tret distintiu dels textos de l'evangeli?

2. Entrevista a cinc persones que saps que són
cristianes amb aquestes dues preguntes:
Llegeixes o escoltes sovint l'evangeli?
Per què ho fas? Que t'aporta? Què hi trobes?

2. Repartir deu textos de l'evangeli (deu logions) i
demanar al grup que els ordeni de la manera
lògica que vulgui i que els lligui amb un text
anterior i posterior inspirat en el que sap de
Jesús. Com si escrigués un evangeli, l'evangeli
segons el grup....

C. Ressò
Per què creus que és important en el cristianisme
la lectura de l'Evangeli?
Què aporta a la vida d'un cristià?
Cal comprendre o viure l'Evangeli?
Cal tenir alguna noció prèvia per entendre millor
l'Evangeli? Quines?

3. Has llegit algun text de l'evangeli per iniciativa
personal teva (més enllà de la catequesi, la classe
de religió, el grup...). Per què ho has fet? Quan?
Què n'has tret de la lectura?
B. Activitats externes al grup
1. Entrevista a cinc persones conegudes i amb les
que tens una certa confiança.
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9. LA PREGÀRIA
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

A. Dinàmica interna
1. Parlar amb els amics
Diàleg en grup. Com i quan parles amb els teus
millors amics? Què hi trobes? Com et sents? Per
què ho fas?
Si Jesús es considera un amic, podríem aplicar el
que vivim amb els nostres amics amb Ell? Com es
podria fer? Quines dificultats pot haver-hi?

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

B. Activitats externes al grup
1. Enquesta a diferents persones cristianes
Quan reses? Per què ho fas? En quins moments i
llocs?
Posada en comú en el grup.
2. Llegir i analitzar cinc pregàries de cristians de
diferents temps. Què hi trobes en el text? Quins
sentiments hi viuen?

2. La interioritat
Viure la següent experiència en el grup: Una
estona (el temps depenent de l'edat i la
maduresa del grup) en absolut silenci i sense fer
res. Motivar per estar amb els ulls tancats o
mirant quelcom però sense fer cap activitat.
Després de l'experiència fer el diàleg a partir de
les següents preguntes:
Què has sentit?
Parles amb tu mateix alguna vegada?
Per què podem necessitar aquestes estones les
persones?
Quina relació té l'experiència cristiana de la
pregària amb aquesta experiència?

3. Anar a un oratori, capella o església i fer una
experiència de pregària personal. Després
compartir en grup la vivència.
4. Si saps que a la teva parròquia, en alguna
comunitat religiosa, monestir, grup o lloc concret
es fa pregària comuna, es pot fer l'experiència de
participar-hi. Comparteix després en el grup la
vivència i el que has observat.
C. Ressò
Com explicaries la pregària. Què és? Per què es
fa?
Què suposa en les persones cristianes?
S'aprèn sol a fer-ne? Hi ha maneres de fer-ne?
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10. LA VOCACIÓ
Preguntes de base
Com vols viure?
Val la pena renunciar a certes actituds i projectes?

Idees força
Estil de viure des de Jesús.
La teva identitat entre moltes perspectives que t'ofereixen: Viure des de
Jesús.
Ser jove i cristià.

Com entrar en el tema
A. Dinàmica interna
B. Activitats externes del
grup
C. Ressò del viscut

estrofa d'una cançó del grup Kairoi. Expressa una
experiència bàsica en la vida cristiana: la crida de
Jesús a les persones en referència a la crida de
Jesús als primers deixebles vora el llac de Galilea.
Com creus que es descobreixen les crides de
Jesús? N'has tingut alguna experiència?
Comparteix-ho en el grup.

A. Dinàmica interna
1. Com les persones trien el seu futur.
Analitza com els teus pares han construït el seu
projecte de vida. Parla amb ells i demana'ls que
t'expliquin les seves opcions i la seva vocació.
Quines dificultats han tingut? Qui els ha ajudat?
Creuen que Déu els ha acompanyat?
Ho comparteixes en el grup.

3. L'acompanyament. En moltes ocasions
dialogant personalment amb persones més grans
que nosaltres i en un ambient de sinceritat,
descobrim més fàcilment allò que hem de viure i
fer i això ens ajuda a prendre millor les nostres
decisions. A nivell cristià també succeeix el
mateix. D'això se'n diu acompanyament. Demana
a alguna persona cristiana que tingui experiència
del tema (mossèn, membres d'alguna comunitat
religiosa o moviment, membres de consells
parroquials, catequistes....) que expliqui com ha
viscut l'acompanyament i com això l'ha ajudat a
descobrir les crides de Jesús.

2. La paraula vocació...
A què et sona? Quan es parla de vocació en els
mitjans de comunicació? Com l'explicaries?
3. La crida de Jesús.
Recorda alguns fragments de l'Evangeli on Jesús
crida a persones. Com succeeix això? Com
reacciona la gent?
B. Activitats externes al grup
1. La vocació cristiana. Demana a algunes
persones cristianes que expliquin la seva vocació
en el grup: sacerdots, laics i laiques, matrimonis,
religiosos/es, catequistes, voluntaris, missioners...

C. Ressò
Per què creus que és important en el cristianisme
la lectura de l'Evangeli
Què aporta a la vida d'un cristià?
Cal comprendre o viure l'Evangeli?
Cal tenir alguna noció prèvia per entendre millor
l'Evangeli? Quines?

2. "La teva crida Jesús ha estat al cor, i vora el llac
amb les xarxes a la mà, t'he seguit escoltant al
fons la mar, seduït pel teu somriure d'amor."
Aquesta és la primera
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