


Aquest estil de la primera comunitat té tres eixos que han configurat l’acció de l’Església al llarg del 

segles: 

-La fidelitat a l’Evangeli, a la Paraula de Déu, a l’ensenyament dels apòstols, que són els testi-

monis privilegiats del Crist ressuscitat i la garantia de la nostra fe. 

-El servei, l’afany per compartir, l’atenció als més pobres, fets gratuïtament a l’interior de la 

comunitat i fora d’ella. 

-La celebració de la litúrgia i els sagraments, principalment, la fracció del pa, l’Eucaristia. 

 

Aquests tres eixos es resumeixen en tres actituds que hem de viure com a cristians en les nostres 

comunitats: la fe, l’amor i l’esperança. Cada un de nosaltres haurà d’aconseguir viure aquest estil en 

el lloc on es troba, essent prou lúcid i prou fidel com per encarnar l’Evangeli en el món d’avui. 
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Ens alegra i volem animar-te a tenir aquesta mirada de curiositat i agraïda de la teva         
parròquia. Som homes i dones creients, en l’església i en el si d’una parròquia. 

Per aquestes sessions, pot ajudar, tenir una fotografia del temple (o dels temples) de la nostra 

parròquia. Per començar, els hi mostres la imatges i els hi diem: això és la parròquia de....; i tot 

seguir els hi demanem que facin una pluja d’idees i conceptes que acompanyen aquesta    

imatge. Hem d’intentar respondre “què és la parròquia de...”? I aquí pot haver-hi: persones, 

serveis, accions, història,... 

Sóc cristià en l’Església. 
 

 La comunitat cristiana és una comunitat plural. Les persones que la formem som molt dife-

rents. La diversitat i la creativitat hi tenen un lloc molt important, fonamental. Sant Pau, quan escriu 

a la comunitat de Corint, els ho recorda: Els dons són diversos, però l’Esperit és un de sol... el que rep 

cadascú és en bé de tots. (1C 12, 4.7). 
 

 Viure com a seguidors de Jesucrist en la comunitat eclesial significa caminar amb el mateix 

estil de vida de Jesús. És el que van intentar els primers cristians i el que s’ha anat fent al llarg de 

molts de segles. No significa “copiar” al peu de la lletra les seves maneres d’actuar. Les condicions de 

vida d’avui no són les mateixes que les d’aquell temps. Però, amb llibertat i responsabilitat, podem 

inspirar-nos-hi de manera creativa per tal de ser fidels a l’Esperit de Déu. 

4 Els dons són diversos, però l'Esperit és un de sol. 5 Són diversos els serveis, 
però el Senyor és un de sol.6 Els miracles són diversos, però Déu és un de sol, i 
és ell qui ho obra tot en tots. 7 Les manifestacions de l'Esperit que rep cadascú 
són en bé de tots.  
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Els hi donem a llegir el text anterior i comentem. Intentem ordenar tot el que abans han dit els nois a 

partir d’aquestes tres grans accions: ACOLLIR, CELEBRAR, ANUNCIAR. 

 

 

ACOLLIR CELEBRAR ANUNCIAR 

  

  

  

  

  

  

  

    

Els convidem a fer un treball de recerca. [Aquest moment es pot deixar per una altra sessió]. 

 

Al voltant nostre, hi ha cristians 
 

 Malgrat que en la majoria dels països occidentals es noti el caràcter minoritari del cristianisme, són moltes les 

realitats que ens parlen de la seva presència enmig nostre. Nosaltres mateixos, el nostre grup i la nostra comunitat, 

en som una mostra. Gent de caràcter molt divers s’esforça a viure l’Evangeli en el seu temps, en el seu món. 

 

 Com a grup, fem una recerca intentant recollir el màxim d’elements cristians del nostre entorn. Podem mirar 

la nostra realitat pròxima, però també altres realitats llunyanes que hàgim conegut o de les quals haguem sentit par-

lar. Aquest esquema us hi pot ajudar: 
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GRUPS DE PERSONES Qui ho fa? On? Quan?... 

Servei als pobres i marginats   

 

 

 

Servi d’ensenyament  
  

  

 

 

 

Servei de catequesi 
  

  

  

 

 

 

Servei al Tercer món 
  

  

  

 

 

 

Servei a la parròquia 
  

  

  

 

 

 

Servei a la societat 
  

  

  

 

 

 

DE QUINS EDIFICIS DISPOSEM? 

  

  

  

 

 

QUINES FESTES I CELEBRACIONS FEM? 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  

  

 

 

 

 

 

MONUMENTS/NOMS DE CARRERS 
  

  

  

 

 

 

REVISTES, PROGRAMES DE RADIO/TV 
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 Quin lloc ocupes a la parròquia? 

 

 Quin lloc t’agradaria ocupar? 

 

 A què et sents cridat? 

Fem un senzill estudi d’evangeli amb els textos dels Fets dels Apòstols que hi ha a continuació.  

 

Els començaments de la comunitat cristiana. 

 La llarga història de la comunitat cristiana té el seu origen en Jesús. Els deixebles, després de la resurrecció, 

s’esforçaran a portar la Bona Nova al màxim de persones per anar construint comunitats. Tenen consciència que 

són el nou Poble de Déu, l’Església. 

 La vida de les primeres comunitats ha estat sempre el model a seguir per als cristians de totes les èpoques. 

Algunes vegades s’hi ha assemblat més; en d’altres, se n’han allunyat. 

 

 

Com era la vida d’aquestes primeres comunitats?  

Busqueu al Nou Testament i llegiu: Actes 2, 42 – 47; Actes 4, 32 – 35; Actes 5, 12 – 14.  

Comenteu els textos guiant-vos per les següents preguntes: 

 

 Quina és la idea principal de cada text? 

 Quin element tenen en comú els tres textos? 

 Feu una descripció, amb les vostres paraules, de la vida de les primeres comunitats cristianes. 

 Quins són els motius que tenen els primers cristians per a portar aquest estil de vida? 

 Quina relació hi veieu amb les paraules i les accions de Jesús? 

 Quina relació hi veieu amb les realitats que heu recollit en l’activitat Al voltant nostre hi ha cristians? 
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No oblidis buscar un cant i fer silenci. 

LA COMUNITAT PASQUAL 
 
Va dir el Senyor: 
    entre vosaltres aquest serà el dia primer. 
    Parleu així a la comunitat: 
  
    Que cadascú es procuri el necessari per a la família. 
    Tots aplegats, 
    heu de menjar amb la cintura cenyida,  
    les sandàlies posades, i el bastó a la mà. 
    Deixareu la porta entreoberta i menjareu de pressa,  
    perquè el Senyor ha de passar. 
  
    Quan el fill petit us pregunti per què feu això? 
    Li direu que és el memorial que cal celebrar 
    de generació en generació. 
    I li explicareu tota la grandesa de l’obra de Déu. 
  
    Si, Jesús, 
  aplegats en comunitat 
    sense que ningú s’hi senti estrany. 
    Agermanats per l' Esperit, al teu costat, 
   amb els llums encesos i el cos cenyit,  
    a punt de marxar, perquè en el nostre viure és provisional, 
    i tot deixant record als qui vindran  
    del teu gran amor per la humanitat, et diem: 
  
    Ara aquí baix, 
    en el misteri velat i entre enigmes i senyals, 
    però una altra vegada allà dalt, en la plena realitat acomplerta. 
  
    Mira, si vols entrar, 
    la porta de casa és oberta. 


