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 Ens posem en marxa 

MATERIAL PER AL GRUP 

 

PER A LLEGIR I APROFUNDIR 

J1.Compromís cristià 

Segur que hem escoltat alguna vegada que el compromís amb la realitat no és una cosa exclusiva del 
cristià. Perquè... és veritat, hi ha milers de persones anònimes que posen el seu temps, els seus béns, la 
seva vida al servei dels altres. Però no és menys cert que no es pot entendre un cristià que renegui del 
compromís o que simplement l'entengui com un element més en la seva vida, perquè el compromís no és 
una opció, sinó una exigència que té la seva arrel en la mateixa vida de Crist, que va dur a l'extrem, fins a la 
mort, el seu compromís pels desfavorits, el seu compromís amb el món. Pot haver compromís sense Fe 
però no és possible la Fe sense compromís. 

L'apòstol Jaume ens recorda que no hi ha veritable fe sense obres: 

Comprometre's significa actualitzar el missatge de Jesús, fer-lo present ara i aquí. El compromís ha de 
néixer del nostre amor a Crist que necessàriament ens ha de portar a estimar els altres: "Tothom coneixerà 
que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres" (Jn 13,35). Però aquest amor s'ha de 
concretar en alguna cosa. Partir el pa de l'eucaristia, ¿no ens hauria de comprometre a partir el nostre 
mateix pa, a compartir els nostres béns? La concreció del compromís és una elecció de cadascú, fruit de les 
seves circumstàncies, els seus interessos, les seves possibilitats, el seu temps... però el compromís mateix 
no és una elecció, forma part de l'essència mateixa del cristià. 

Tots o molts de nosaltres volem ser cristians, però: 

 

• ¿Algú ha descobert alguna vegada que ets cristià per la teva manera d'actuar, de comprometre't? 

 

J2.¿Com se situa Jesús en el món? 

És evident que no estem sols en el món, que convivim amb més gent. ¿Com ens situem davant dels altres, 
dels que ens envolten? ¿Tractem tothom de la mateixa manera? ¿A qui ens atansem? Jesús a l'Evangeli 

 “Germans meus, de què servirà que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? ¿Pot salvar-
lo, potser, aquesta fe? Si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l'aliment de cada dia, i algú 
de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos», però no els dóna allò que 
necessiten, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les 
obres, la fe tota sola és morta.”. (Jm 2,14-17) 
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ens envia contínuament missatges sobre com ens hem de situar, vol que l'imitem. Per això, partint del seu 
missatge, compararem el que ens demana amb el que fem. Si hi ha diferències, intentarem reconèixer allò 
que hem de canviar, perquè només canviant nosaltres podrem canviar el nostre entorn: 

•  Mt 15,32-39 -  Jesús es compadeix de les necessitats materials i busca solucions. 

•  Mt 20,25-28 – “Qui vulgui ser el primer enmig vostre, que es faci el vostre esclau”. 

•  Mt 25,31-40 – “Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a 
mi m'ho fèieu”. 

•  Lc 13,10-17 – Jesús es preocupa dels més oblidats i els cura sense que li ho demanin. 

•  Lc 19,1-10 – Jesús es relacions amb persones que no estan ben considerades. 

•  Jn 15,4-7 – “Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que 
voldreu, i ho tindreu”. 

•  Ac 4,32-35 – La primera comunitat cristiana. 

 

Sobre cada text, intentamos treure almenys tres idees: 

•  Un missatge que llança Jesús al MÓN 

•  Alguna cosa que em diu per aplicar en LA MEVA 
VIDA 

•  Alguna actitud personal que he de CANVIAR 

 

 
 
Un missatge per al món, un missatge per a mi…

 

 

 

 

 

  
 

 
MÓN                            LA MEVA VIDA                                     CANVI 
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• ¿T'has sentit sol en alguna ocasió? 

• ¿Acostumes a ser-hi quan els altres (amics, pares, germans, companys) et necesiten? Pensa en 
algun moment concret. 

 
J3. Joves compromesos 
 
Hi ha joves cristians, de la teva edat, que decideixen no ser individualistes, sinó compromesos amb el món 
que els envolta. N'escoltarem dos: 
 
 

Sara 
Hola a tothom! Vaig tenir l'oportunitat d'anar dissabte a fer companyia i a ajudar en la mesura del possible 
els malalts de les Germanes Hospitalàries a Ciempozuelos. Tot i que ja hi havia anat fa dos anys, va ser 
una experiència única. Per a mi va ser un dia ple d'amor, de pau, es notava com el Senyor actua sobre 
nosaltres fent obres grans; ens va donar força perquè ajudéssim i els alegréssim el dia. 

 
En arribar vam tenir una introducció amb el metge, de qui em va impressionar el que va dir: el voluntari al 
centre és de la família. En altres llocs, el voluntari és el que indica el seu nom, una persona que ajuda; però 
allà és una persona més dintre del grup que compon el centre. 
 

Després vam ajudar a donar de menjar a qui ho necessitava. Va ser increïble com ens van rebre, anàvem 
pel centre i qualsevol pacient que ens veia ens feia unes abraçades i uns petons que notaves de debò que 
ho feia amb el cor. 
 

A la tarda vam anar a fer un passeig i després a recollir els pacients per dur-los a una sala i animar-los 
cantant nadales, ballant, etc. Se sabien totes les lletres, les cantaven amb una alegria, picant de mans... i 
quan s'acabava la cançó en demanaven més. Després va arribar l'hora de marxar, els vam deixar a la seva 
unitat. 
 
¿Podeu creure que em va saber greu deixar-los? Només amb unes hores de ser-hi em van omplir del 
Senyor. Donaven gràcies per tot, et deien que tornessis, que s'ho havien passat molt bé. Una de les coses 
que em va impressionar més va ser que en marxar una pacient em va fer una abraçada molt forta i em va 
dir: «com estimo els voluntaris». Vaig quedar sorpresa, perquè només em coneixia d'aquell dia i em diu 
«T'ESTIMO», perquè així ho vaig sentir. 
 

¿Com pot ser que aquelles persones siguin tan felices i afectuoses tenint una discapacitat i altres, sense 
tenir-ne cap, no ho siguin? Doncs perquè tenen el Senyor. Ell els ajuda a continuar endavant donant-los 
força i molt d'amor, que t'encomanen. I me'n vaig anar a casa dient «gràcies, Déu, per donar-me aquest dia, 

¿Pot un cristià ser un pur individualista? 

No, un cristià no pot ser mai un pur individualista, ja que l'home està per naturalesa orientat a 
relacions comunitàries (YouCat 321). 
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i perquè m'he adonar que, encara que tingui dificultats en la meva vida, sempre hi ets, no et separes mai del 
meu costat». I t'adones que has fet felices unes persones només amb unes hores, i això és sens dubte el 
regal més gran que pots oferir, fer feliç el proïsme. 
 

Aarón  
 
«És dur llevar-se d'hora un dissabte al matí, després d'una nit de festa, i enfrontar-se a un grup de nens o 
d'adolscents amb dificultats acadèmiques. Però és en aquests moments quan et trobes amb Jesús que et 
demana ajuda amb l'assignatura de socials o que demana que li corregeixis les restes portant o que et 
planteja un cas difícil... però també se'ns mostra com un pare o una mare que s'ensorra davant teu perquè 
les coses no van bé a casa, perquè no hi ha feina, perquè no hi ha diners... Aleshores tot el temps que 
dediques a aquestes persones se't retorna amb escreix en forma d'Esperit, que t'alimenta i et dóna alè per a 
la feina». 
 

Un dels objectius primordials d'aquesta tasca és també fer un primer anunci de Jesús i la seva Església a 
altres joves, fent-nos presents en la realitat i en les preocupacions socials com a punt de treball comú. Com 
ja hem dit, La Academia va començar amb quatre professors, la plantilla ha anat augmentant, i cal destacar 
que els nous professors no se senten necessàriament identificats amb l'Església Catòlica i, en molts casos, 
l'única informació que reben sobre l'Església és la que passa pels filtres mediàtics. Avui dia no són pas pocs 
els joves que veuen un cristianisme refugiat en els temples i no un compromís amb la realitat, una 
experiència de vida d'acord amb la Fe». 

 
«Quan els joves ens diuen: Crec en Déu però no en 
l'Església, volent dir que no hi confien, moltes 
vegades contestem que l'Església som tots i que no 
es tracta només de la jerarquia, però... ¿i si realment 
som nosaltres, els laics que formem part de 
l'Església, els qui hem de portar el que creiem a la 
nostra vida amb més força? Això també ens fa 
reflexionar a nosaltres: ¿Quin és el lloc del creient 
dins la societat? Si volem ser coherents, abans o 
després ens ho hem de preguntar». 

“Que brilli igualment la vostra llum davant la gent: així veuran les vostres bones obres i 
glorificaran el vostre Pare del cel” (Mt 5,16) 
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VEURE – JUTJAR – ACTUAR 

Farem la nostra primera recerca com a grup! Cada dia ens llevem, anem a classe, a les nostres activitats, 
passem pels mateixos llocs, però... ¿som conscients de la realitat que tenim al nostre voltant? Diàriament 
passen coses en el nostre entorn, a la parròquia, barri, ciutat, al nostre col·legi o institut... Fem un pas 
endavant per a descobrir millor la societat que ens envolta. 

 

Veure 
Entre tots organitzem una visita guiada per l'entorn que hàgim escollit, tots 
junts, portant les nostres càmeres (de foto i/o de video): 

• Planifiquem un recorregut marcant punts estratègis: zones on 
"queden" els joves, centres d'estudi, lleure, associacions, clubs 
esportius, serveis socials… 

• Inclourem també en aquests punts estratègics zones de 
marginalitat... tant si generen com si no algun conflicte a la 
zona. També es pot investigar per intenet algunes qüestions, o es pot assistir a algun acte 
imminent, a possibles manifestacions que hi hagi al barri o a la ciutat, fer enquestes. etc. Tota 
creativitat és poca a l'hora de buscar fotografies suggerents, videos originals… 

L'objectiu serà el de realitzar un petit reportatge o muntatge audiovisual sobre l'entorn social en què vivim. Si 
feu un muntatge podeu intercalar entre les fotos i videos algunes qüestions que hàgiu descobert durant 
aquesta visita, o preguntes i reflexions que us sorgeixin. Us sorprendreu de la quantitat de detalls que ens 
passen desapercebuts. 
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Jutjar 
Recorda els textos que vas treballar sobre com se situa Jesús en 
el món. N'afegirem dos més: 

 

• Mc 10,17-23: el jove ric 

• Mt 25,14-30: paràbola dels talents 
 
Llegeix-los atentament, i després fes una ullada als videos 
següents: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AtRXyeoNHaY&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qintw8xFZtk&feature=player_embedded 
 
I ara ens preguntem: 
 

• ¿Quin és el missatge que es desprèn de les paraules i actes de Jesús? 

• ¿A què em convida Jesús en relació al que he descobert en la investigació del meu entorn? 

• ¿ Quines actituds que es ressalten als textos de l'Evangeli i als videos he de potenciar i quines he 
de canviar en mi mateix? 

• ¿Quines són les crides a actuar, a transformar la meva pròpia realitat i la del meu entorn més proper 
i més llunyà? 

 

 
 

Actuar 
Han estat diverses les crides que Déu -sí, el mateix Déu que probablement creus que desconeixes- t'ha fet 
després d'haver llegit l'Evangeli i haver descobert una mica més el teu entorn. Potser sigui al teu col·legi o 
institut... on t'hagis de fixar quines mancances hi ha, qui et pot necessitar. També formes part d'una 
població, d'un món que no es troba exempt de problemes, d'un món que crida desesperadament la paraula 
"esperança", a través de les persones que et trobes cada dia, i també de les que no et trobes. Tu ets 
l'esperança, com va ser-ho Jesús per als seus. Has de ser-ho, amb la teva minsa experiència, amb la 
manca de confiança en tu mateix, però amb els teus talents. Canvia la teva actitud i tota la resta vindrà sol. 
Va haver-hi un papa, sant Joan Pau II, que va dir una vegada als joves: "No tingueu por!" Aquest temps que 
creus que et falta cada dia en realitat et sobra, perquè és temps també dels altres. És temps per al teu 
compromís, és temps per a la teva vida. No tinguis por de dedicar-lo als altres. 

Hem anat veient durant aquesta etapa com so, com ens comportem, quines són les coses i les persones a 
les quals dediquem més temps o menys, així com a quines d'elles ens hauríem de dedicar més. 

Hi ha fam del pa comú, però també hi ha fam d'amor, bondat i de respecte recíproc, i aquesta és la gran 
pobresa que pateixen els homes d'avui. ( BEATA TERESA DE CALCUTA ) 
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La teva vida, la nostra vida, té una dimensió social, que va molt més enllà de les persones properes amb qui 
parles i et relaciones. Escull un compromís per a tu i per a la societat, una actitud concreta que hagis de 
canviar, o bé escolliu una acció que us sentiu cridats a realitzar personalment o com a grup després de tot el 
que heu descobert. 

 

 

 

 

COMPARTIM LA NOSTRA VIDA  
Recordeu que l'Església aposta pel compromís en el món, i que no són pocs els cristians sensibilitzats que 
treballen d'amagat. Un exemple és Càritas, que és la mateixa Església portant la caritat al món. 

Us proposem un acostament a aquesta associació eclesial. Podeu investigar per internet 
(www.caritasdtarragona.cat), preguntar a la vostra parròquia, parlar amb algun voluntari... o aconseguir 
alguns materials que Càritas prepara per a viure cristianament la dimensió caritativa del cristià. 

Recordeu també que la política, l'economia... 
no són una cosa que ens hagi de sonar a 
xinès. Com hem vist abans, no som mers 
espectadors del que passa al món, ens ha 
d'interessar no sols la situació de la mare 
d'un amic a qui han acomiadat i s'ha quedat 
a l'atur, sinó també el perquè (sempre hi ha 
un perquè). Allò a què s'acullen les persones 

per a prendre decisions transcendents per a la nostra vida, que té a veure amb 
lleis, amb decrets, amb ajudes, amb educació, amb la feina, amb la salut... això 
és política. Els drets humans, l'ecologia... estem obligats a posicionar-nos i a 
ser joves amb criteri en aquests temes, perquè ser cristians ens ho exigeix, i 
perquè som persones d'aquest món.  

A més, un cristià ha de viure aquest compromís, comú a altres no creients, 
d'una manera especial. Aspectes com la solidaritat adquireixen una connotació 

cristiana imprescindible quan treballem per i per als altres, així com el servei als altres quan tenim alguna 
mena de responsabilitat: ser delegat a la nostra classe, ser voluntari d'alguna associació... 

  

 

 

 

Dimensió Social 
El nostre entorn 
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PREGÀRIA:  DES DE LA VIDA 
 

Podem assegurar a aquestes alçades que som uns privilegiats. 
Per què? La raó és molt senzilla. Amb el poc recorregut que 
encara portem en la nostra formació com a joves, des del 
nostre desconeixement i ignorància, Déu ens està cridant d'una 
manera especial, i cada cop més. Ens està cridant a tenir un 
contacte amb Ell, perquè vol dedicar-nos un temps, i vol que 
també nosaltres l'hi dediquem. Només així descobrirem què és 
"ser cristià", no hi ha altra manera, així com no hi ha altra 
manera de ser metge que dedicant temps a estudiar medicina. 

Pregar és conèixer Déu i la seva voluntat per a la meva vida. 
Si, per exemple, Déu vol que l'estimem a Ell i al nostre proïsme 

com a nosaltres mateixos, necessitem un contacte freqüent, gairebé diari, amb Ell. Quan comencem a 
quedar amb el nostre xicot o xicota, el normal és que ens anem sentint a gust en aquest temps que 
compartim, tots dos junts, fins al punt que desitgem tornar-nos a veure. No podem tenir un xicot o xicota 
virtual, amb qui no parlem, ¿com l'estimarem si no li dediquem temps? Passa el mateix amb Déu, encara 
que tenim un avantatge: sabem que Déu ens estima. Només falta conèixer la nostra resposta. 

Jesús, model a seguir, ens dóna unes pistes sobre això. Ell és la raó fonamental que respon a la pregunta 
clau: ¿Per què i per a què serveix pregar? 

Potser nosaltres, igual que Jesús, voldrem pregar quan hàgim de pensar decisions importants en la nostra 
vida: què estudiar, quins són els meus amics, a què dedicar més temps... potser voldrem tenir-lo present 
en el nostre dia a dia: a casa, a l'institut. A l'Evangeli -Paraula de Déu- trobem claus pràctiques per a la 
nostra vida, i Déu sempre té alguna cosa a dir-nos. Hem vist en aquest tema que l'Evangeli ens pot 
canviar. Només calen dues coses: 

1) Prendre'm la pregària seriosament (ja som joves 
responsables): CONFIAR I VOLER APRENDRE. 

2) Estar atent al que passa en la meva vida, al meu voltant, 
per tal de portar-ho a la pregària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Com pregava Jesús? 

Tota la vida de Jesús era una única pregària; en moments decisius (durant la 
temptació en el desert, en ocasió de la vocació dels deixebles i de la seva mort 
en creu) la seva pregària va assolir una intensitat particular. Sovint es retirava a 
la solitud a pregar, especialment a la nit. La unitat amb el Pare en l'Esperit Sant 
era en realitat el fil conductor de la seva vida terrenal. [YouCat 475) 
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Ara arriba el moment de posar-nos a pregar: desobrirem la presència de Déu en els fets quotidians i 
persones de la nostra vida diària. Pensarem que Déu és com un Pare que vol el millor per als seus fills, per 
a tots nosaltres. Volem parlar amb Ell: dir-li el que ens preocupa, demanar-li que ens ajudi, i obrir-nos a les 
seves propostes i crides: 

1. Situa't en un lloc còmode per a estar a gust, evitant distraccions. Adopta una postura que expressi la 
disposició de restar davant Déu, d'obrir-te a Ell. La millor, assegut en una cadira (o de genolls). 

2. Procura relaxar el teu cos de qualsevol mena de tensió muscular, de qualsevol pensament que et 
molesti. Ens concentrem en la respiració. Respirem profundament i lentament unes quantes 
vegades. En la mateixa respiració, inspirar i espirar, expresso el meu desig de Déu, el meu abandó 
en Ell, la meva confiança en la seva presència. 

3. La trobada amb un amic sempre comença amb una salutació. com a salutació inicial, més amb el 
sentiment que amb les paraules, manifesto el meu desig per a aquesta pregària: 

 Senyor, que pugui descobrir-te en la meva vida i fer-me meu el teu projecte 

4. Ara, en cinc minuts, repassa tot el que t'ha passat avui des que t'has llevat: el que has fet, les teves 
preocupacions, les persones (conegudes o no) amb qui t'has trobat, el que has parlat amb elles, el 
que has vist en elles… 

5. Centra't ara en alguna d'aquestes coses que t'hagin passat o en alguna de les persones amb qui 
has estat avui. Té preocupacions, esperances. ¿Tu què sents? Deixa que Déu et parli d'ella, de com 
Ell la veu i la sent… 

6. Llegeix atentament aquest text (Lc 11,5-13): 

 I els digué encara:  

--Si algú de vosaltres té un amic, i aquest el va a trobar a mitjanit i li diu: "Amic, deixa'm tres pans, que 
un amic meu ha arribat de viatge, se m'ha presentat a casa i no tinc res per a donar-li", segur que no li 
respondrà de dins estant: "No m'amoïnis, la porta ja és tancada i tant jo com els meus fills ja som al llit; 
no em puc aixecar a donar-te'ls." Us asseguro que, si no s'aixeca a donar-los-hi per fer un favor a l'amic, 
la impertinència d'aquest l'obligarà a aixecar-se per donar-li tot el que necessita.  

»I jo us dic: Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà, perquè el qui 
demana, rep; el qui cerca, troba; i a qui truca, li obren. Quin pare d'entre vosaltres, si el seu fill li demana 
un peix, en comptes del peix li donarà una serp? I si li demana un ou, ¿li donarà potser un escorpí? 
13 Així, doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el Pare 
del cel donarà l'Esperit Sant als qui l'hi demanen.  

7. Sí, Déu és Pare i, si tenim fe en Ell, ens escolta, ens ajuda. Fes una pregària des d'aquesta persona 
o situació que has pensat: demana-li per les necessitats o dificultats d'aquesta persona, per canviar 
alguna de les teves actituds envers ella, dóna gràcies pel que puguis rebre d'ella, dóna gràcies per 
tenir-la en la teva vida… 

8. Finalment, dóna gràcies a Déu pel que has viscut i après en aquesta estona de pregària amb Ell.
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LA ROSA DE LOS VIENTOS (Mago de Oz) 

Si siembras una ilusión  

y la riegas con tu amor  

y el agua de la constancia , 

brotará en ti una flor  

y su aroma y su calor  

te arroparán cuando algo vaya mal.  

 

Si siembras un ideal  

en la tierra del quizás  

y lo abonas con  la envidia,  

será imposible arrancar  

la maldad de tu alma si en ella hechó raíz.  

 

Y que mi luz te acompañe  

pues la vida es un jardín  

donde lo bueno y lo malo  

se confunden y es humano  

no siempre saber elegir.  

 

Y sí te sientes perdido  

con tus ojos no has de ver,  

hazlo con los de tu alma  

y encontrarás la calma,  

tu rosa de los vientos seré.  

 

Si siembras una amistad  

con mimo plántala  

y abónala con paciencia,  

pódala con la verdad  

y transplántala con fe,  

pues necesita tiempo y crecer. 

Sí te embriagas de pasión  

y no enfrías tu corazón  

tartamudearán tus sentidos y quizás  

hablará sólo el calor y no la razón,  

es sabio contar hasta diez. 

 

 

 




