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Després del material del curs 2016 – 2017 Cura i 
acompanyament personal dels membres de la comunitat 
cristiana, us oferim un material amb unes propostes més 
pràctiques per a posar en marxa una pastoral des de 
l’acompanyament. Que ens ajudi a ser una Església 
testimoni d’amor en el món. 
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GUIA PER ALS ACOMPANYANTS 
 

PRESENTACIÓ 
 
- La nostra proposta no es limita a una conversa personal, sinó que és Déu 
mateix qui, a través del nostre servei, acompanya als i les joves. Per això, no 
hem de patir, ja que no estem sols. Podríem dir que el nostre 
acompanyament compta amb un "plus". Però perquè adquireixi aquest 
caràcter ens hem de servir d'alguns mitjans: la pregària, la Paraula de Déu i 
la vida. Aquesta Paraula es fa concreta en Jesús i la descobrim en l'Evangeli. 
Per això el text de l'evangeli serà la nostra eina perquè guiï (orienti) i aporti 
llum a la nostra tasca, així com a la vida dels que seran acompanyats. 
Seguirem el text, però no per tancar-nos-hi, sinó que aquest ens haurà de 
conduir a la vida i a la resposta personal. 
 
- No es tracta d’entendre tot el text, de dominar-lo, de sentir-nos segurs 
amb ell, de saber respondre les possibles preguntes que puguin sorgir. Es 
tracta de deixar-se afectar (interpel·lar) pel text, que aquest ens parli, i no 
d’una manera abstracta sinó que s’hi reflecteixi la pròpia vida. Es tracta de 
veure a quins aspectes de la nostra vida i persona ens evoca el text. Per tant 
ens fixarem en allò que ens cridi més l’atenció, en allò que ens convida a 
parar-nos i donar-li voltes, en allò amb el que trobem relació amb el nostre 
dia a dia, o en allò que apunta a la manera com volem viure. 
 
- Els textos seleccionats volen posar-nos en camí: el camí de seguiment de 
Jesús, el camí dels deixebles de Jesús. En els textos que es proposen 
trobarem ensenyaments de Jesús que fan referència a aquest seguiment: a 
la forma de vida que proposa Jesús. No ens fixarem només en Jesús, sinó 
també en els seus deixebles i en aquells a qui s’adreça i amb els que es 
troba. Ens fixarem en les seves actituds, reaccions, paraules, sentiments; ja 
que seran també una bona guia per nosaltres. Tots els textos són de 
l’evangeli de Marc, ja que és l’evangeli que dibuixa el camí discipular. Aquest 
seguiment sovint contrasta amb la nostra lògica habitual, trenca els nostres 
esquemes. Jesús dibuixa un camí que sovint ens resulta difícil de seguir. Per 
tant, és un seguiment que ens demanarà una conversió: un canvi de 
mentalitat, un canvi de la nostra mirada envers la realitat, un canvi de la 
nostra manera de viure, un canvi de la nostra manera de relacionar-nos 
amb els altres i amb les coses. 
 
- Es proposa un ordre dels textos que concorda amb el curs normal de 
l'evangeli de Marc, ja que l'acompanyament pot ser una bona ocasió per 
aprofitar i fer una lectura continuada de tot l'evangeli. Seria bo animar a qui 
acompanyem a no limitar-se a llegir el text que proposem, sinó a llegir fins a 
aquell fragment, al qual li hauran de dedicar una especial atenció. No 
obstant no és necessari seguir l'ordre que es proposa, sinó que es poden 
anar proposant també en funció de la necessitat que detecti l'acompanyant. 
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A més, si l'acompanyant creu que al seu acompanyat li podria ajudar un 
fragment de l'evangeli que en aquesta selecció no apareix, que el proposi (si 
creu que és necessari pot demanar ajuda a la Comunitat d’Acompanyants 
per preparar-lo). 
 
- Aniran sorgint altres temes i inquietuds en la mesura que es vagin 
compartint els textos i es relacionin amb la vida de cada un dels 
acompanyats, a les que l’acompanyant haurà d’anar donant resposta (per 
tant serà bo que l’acompanyant pugui apuntar quins són aquests temes, 
inquietuds o dubtes). 
 
- L’acompanyant disposarà d’uns documents on hi haurà el fragment de 
l'evangeli i una proposta per guiar la lectura i reflexió/meditació de 
l'acompanyat. 
A l'acompanyat és millor que no se li doni aquests documents, sinó només la 
referència perquè ho llegeixi directament del Nou Testament. També se li ha 
de dir que porti una llibreta personal on podrà apuntar les pautes (guia de 
lectura) que l'acompanyant consideri oportunes, i on haurà d'apuntar allò 
que voldrà compartir en la següent trobada. 
 
Si necessiteu ajuda per donar resposta a possibles preguntes sobre els 
textos de l'evangeli que puguin sorgir en l'acompanyament, així com les 
diferents demandes que us facin sobre altres temes, podeu adreçar-vos a la 
Comunitat d’Acompanyants. 
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SELECCIÓ DE TEXTOS 
 

I. Mc 1, 14-15: Inici de la predicació a Galilea. 

II. Mc 2, 13-17: Jesús crida Leví, un publicà. 

III. Mc 4, 1-9: Paràbola del sembrador (+ Explicació 

de la paràbola: Mc 4, 13-20) 

IV. Mc 5, 21-43: Guarició d’una dona amb 

hemorràgies. La filla de Jaire retornada a la vida. 

V. Mc 8, 31-38: Jesús anuncia la seva mort i 

resurrecció. 

VI. Mc 9, 33-37: El més important. 

VII. Mc 10, 17-31: L’home ric. 

VIII. Mc 12, 28-34: El primer manament. 

IX. Mc 14, 22-26: L’últim sopar. 

X. Mc 14, 32-42: Pregària de Jesús a Getsemaní. 

XI. Mc 15, 33-41: Mort de Jesús. 

XII. Mc 16, 1-8: El sepulcre buit. 

 
 
  



 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

• Les diverses lectures que es poden fer del text: 
Quan llegim un text el podem tractar de diverses maneres, des de diverses 
òptiques o perspectives. Podem acostar-nos a l’evangeli des d’una lectura 
intel·lectual/tècnica, existencial, afectiva, o de fe. Tot i que la lectura 
intel·lectual és molt important, per al context de l’acompanyament ens 
interessa més fixar-nos en l’existència, l’afectiva, i la de fe. 
 

Lectura intel·lectual: en 
aquesta intentem comprendre 
el text, esbrinar quin és el seu 
significat per si mateix. Per això 
ens fixem en el significat de les 
paraules, el context social, els 
recursos literaris, etc. 

Lectura existencial: es produeix 
quan ens sentim identificats 
amb el text. Quan reconeixem 
que aquest parla de la nostra 
pròpia vida i ens parla a 
nosaltres personalment. Es 
tracta de ser capaços 
d’identificar el que explica el 
text amb situacions concretes, 
o d’aplicar el text a 
la nostra vida. 
 

Lectura afectiva: es produeix 
quan el text suscita en 
nosaltres emocions, consol, etc. 
Consisteix a situar-nos a 
l'escena, a introduir-nos com si 
hi fóssim presents. Es tracta de 
contemplar els personatges, 
l'acció. En el cas dels evangelis 
es tracta de fixar-nos 
molt en Jesús i contemplar les 
seves paraules, els seus gestos, 
la seva 
mirada; imaginant-nos que es 
dirigeix a nosaltres. 

Lectura de fe: es tracta de 
descobrir en el text la Paraula 
de Déu que ens parla a 
nosaltres personalment i ens 
demana una resposta. És quan 
el text ens suscita esperança, 
confiança i ganes de seguir la 
voluntat de Déu per mitjà d'una 
resposta d'amor cap aquest, i 
cap als altres. Per a aquesta 
lectura és necessari el silenci, i 
buidar-nos de les nostres 
pròpies idees, projectes, 
imaginacions, voluntat. 
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PER L’ACOMPANYANT 
 
- No estem sols en la nostra tasca: és Déu qui acompanya. Per això està bé 
que incorporem en la nostra pregària a aquells qui acompanyem, que 
preguem per ells, que oferim a Déu allò que van compartint amb nosaltres i 
li demanem ajuda per poder ser bons instruments d’Ell. 
 
- És important començar les trobades fent una petita pregària: llegir el text 
de l’evangeli que toca aquell dia, deixar un breu moment de silenci, demanar 
que Déu (que l’Esperit Sant) sigui el que ens acompanyi i ens doni llum en 
aquesta estona que compartireu. 
 
- Està bé que l'acompanyant es prepari per al seu servei abans de realitzar-
lo: repassant el que fareu en la trobada que tindreu, el fragment de 
l’evangeli que tractareu, així com el que li oferirem; també està bé que 
l’acompanyant pregui abans de la trobada amb el seu acompanyat. Per 
això, a continuació es proposen dos textos que volen ajudar a la pregària i 
meditació de l’acompanyant en relació a la seva tasca: 
 
Col 3, 16 

Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i 

encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els 

vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. 

 
 
Mc 6, 7-13 (Missió dels dotze) 

Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i 

els instruïa dient: 

--No prengueu res per al camí, fora del bastó: ni pa, ni sarró, ni cap moneda.  Poseu- vos les sandàlies, però 

no us emporteu dos vestits. 

I els deia encara: 

--Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. Si una població no us acull ni us 

escolta, sortiu-ne i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells. 

Ells se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i curaven molts malalts, 

ungint-los amb oli. 
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PRIMERA TROBADA 
 

CONVERSA PERSONAL 
 
Comencem establint una conversa personal amb quatre objectius: 
 
Conèixer millor a l'altre 
Mostrar interès cap a l'altre 
Fer-nos una idea de qui és la persona a qui 
acompanyarem 
Feedback: que l’altre també ens conegui una mica 
 
Temes que poden sortir a la conversa, que podríem preguntar: 
 
- Situació familiar 
- Estudis: què fa, com li va. 
- Cercles d’amistat i relacions. 
- Aficions/ dedicacions: que fa al 
temps d’oci, si practica algun 
esport, si fa música,…. 
- Interessar-nos per com està en 
general (“estat vital”). 

- Preguntar com es troba als grups 
de joves, a la parròquia. 
- Podem interessar-nos per com és 
que ha acceptat la proposta de 
l’acompanyament: preguntar que 
s’imagina que és, que espera. 

 
L’acompanyant també pot compartir alguna informació: què 
estudia/treballa, aficions, que fa durant la setmana, …; però no cal explicar 
moltes coses, ni entrar massa en detalls. 

 
EXPLICACIÓ: Què és l’acompanyament 
 
Tot seguit, els hi expliquem en què consistirà això de l'acompanyament, de 
què es 
tracta, quin és l'objectiu. 
S'ofereixen uns punts sintètics que poden ajudar a aquesta explicació: 
 
És una proposta que se'ns ofereix 
des de les parròquies perquè 
creixem en la nostra vida com a 
persones i com a cristians. 

No es tracta d’una teràpia o 
d’explicar tots els problemes 
esperant una ràpida solució. Podem 
parlar del que ens passa, dels 
problemes, però no ens limitarem a 
això. 

És un mitjà per deixar-nos 
acompanyar per Déu. 

Seguirem l’evangeli. 

La persona que ens acompanya ens 
ajuda a descobrir com Déu està 
present en la nostra vida: què ens 
diu, com ens ajuda, què ens demana. 

Ens reunirem cada tres setmanes (Al 
final de cada trobada posem la data 
del pròxim dia que ens reunirem). 
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PER LA SEGÜENT TROBADA 
 
Un cop hem explicat en què consisteix l'acompanyament, els hi proposem 
dues coses que serviran per a la pròxima trobada: 
 
• Els hi proposem que ens escriguin una carta en la qual ens han d'explicar 
el seu testimoni de fe (com si li hagués d'explicar a algú de la seva edat, o a 
algú no creient, per què creu en Déu). Proposem algunes preguntes que 
ajudin: 

- Què significa per tu creure en Déu, tenir fe, ser cristià? 
- Com expresses el fet de ser cristià, com es concreta: 
pregària, eucaristia, servei,… 
- Ha canviat quelcom en la teva vida, en les teves 
relacions des de que participes dels grups de joves de la 
parròquia, des de que ets més conscient de la teva fe? 
- Què significa per a tu formar part de la parròquia, dels 
grups de joves? Per què hi vas? 
- Quines són les teves dificultats per creure, per ser 
cristià/cristiana? 

 
No es tracta de que ho contesti tot, i si diu que no s’ha plantejat aquestes 
coses no passa res: perquè l’important és que l’escrit pot ser un bon mitjà 
per fer-nos una idea d’on partim. És quelcom a partir del que es pot 
començar a parlar a la següent trobada. 
• Proposem el primer fragment de l'evangeli de Marc: Mc 1, 14-15. Li diem que 
dediqui una estona en que pugui llegir-lo amb calma, i pugui fer una mica 
de silenci. Que no es preocupi per si li costa o no l'entén, que el llegeixi, que 
li doni voltes. Li donem les pautes per abans de la lectura que hi ha al 
document propi del fragment. Diem que el dia següent el comentem, així que 
si vol, s'apunti allò que li hagi sorgit de l'estona que ha dedicat. 
 
 
Observacions: 
- Se li ha de dir que porti el Nou Testament. 
- Se li ha de dir que ha d’agafar una llibreta on apunti el que vol compartir a 
l’acompanyament, així com allò que treu de la lectura de l’evangeli; i on 
també haurà d’apuntar el que l’acompanyant li proposa per a la següent 
trobada, així com les pautes que l’ajudaran a la lectura. 
- S’ha de pensar quin és el millor espai per a la trobada. La primera vegada 
potser sí que pot estar bé anar a un lloc per prendre un cafè; però després 
s’hauria de buscar un lloc on es pogués parlar amb calma i hi hagués 
intimitat. (Potser els locals de la parròquia). 
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SEGONA TROBADA 
 
CONVERSA PERSONAL 
Comencem preguntant-li com ha anat aquest període de temps des de que 
ens vam reunir fins ara. Podem preguntar també com ha anat la setmana 
santa, i les diverses activitats (si hi va anar). 
L’objectiu és fer una mica de conversa per entrar en situació, per trencar el 
gel; però no s’ha d’allargar massa. 
 

COMENTEM el testimoni 
- Li demanem si vol compartir amb nosaltres l’escrit. Potser li podem dir que 
destaqui els punts més importants, i li podem demanar si ens dóna la carta 
per poder-la llegir amb més calma. 
- El més important és escoltar el testimoni, estar atents. Potser al final es pot 
remarcar algun punt que us ha cridat l’atenció, es pot entrar a comentar 
una mica coses que ha dit però per fer feed-back, no per solucionar res en 
aquell moment. 
 

COMENTEM l’Evangeli: Mc 1, 14-15 
- Li demanem que comparteixi com ha anat l’experiència de llegir l’evangeli: 
com es va trobar, què li ha costat. 
- Li demanem que ens comenti allò que ha tret, allò que ha remarcat, del 
fragment. 
- Remarquem els dos punts que destaquen en el fragment (conversió i bona 
nova) que apareixen al document propi del fragment. 
- Explicar per què seguim l’Evangeli en les nostres trobades: 
- El principal motiu és perquè volem que l’evangeli guiï i doni llum a la 
nostra vida. 
- L’evangeli és un lloc concret on trobem i coneixem a Déu. 
- Podem explicar els guions 2 i 3 de la presentació del document: Guia 
per als acompanyants 
- Podem explicar les diferents lectures que podem fer del text que hi ha 
al document: Guia per als acompanyants. 
- Proposar que es pot fer una lectura continuada de l’Evangeli de Marc, 
tenint com a referència i pauta els fragments que anem proposant. 
 

PER LA SEGÜENT TROBADA 
• Proposem el segon fragment de l'evangeli de Marc: Mc 2, 13-17. 
Li donem les pautes per abans de la lectura que hi ha al document propi del 
fragment. 

 
 
 
 



 

 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

 

PER LLEGIR MÉS: 
 

 Quaderns de Pastoral: La pedagogia de la fe: anunci i acompanyament en el 
moment actual (2008) Barcelona: Centre d’Estudis Pastorals 

 Quaderns: Les preguntes que portem dins (2009) Barcelona: Cristianisme i 
Justícia 

 Eides: Acompanyar, servei d’església (2011) Barcelona: Cristianisme i Justícia 

 RPJ: Acompañar en clave pastoral (2016) Madrid: ICCE 

 Misión Joven: Acompañamiento en Pastoral Juvenil (2017) Madrid: Editorial 
CCS 


