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Els materials que us presentem volen ser un itinerari cristià per a un grup de joves que vulgui fer camí a la 
teva comunitat. Com a Agent de pastoral (catequista, animadors, monitors, educador,...) o prevere i diaca, 
volem presentar-te’ls i donar gràcies a Déu pel servei que fas als adolescents i joves. 
Junt a les sessions del grup també et proposem que ofereixis un acompanyament personalitzat. Aquesta 
és una de les crides que recull el Pla pastoral de nostra diòcesi per aquest curs 2017—2018. Per ajudar-te 
hem editat uns materials amb una presentació i unes concrecions molt pràctiques per a l’acomanyament. 
A més d’aquests hi ha altres recursos i materials que trobareu per preparar una sessió. T’oferim també els 
materials d’iniciació a l’acció catòlica general, són un bon complement. 
Aquests materials que et presentem van ser pensats en el si del SIJ, i algunes de les fitxes desenvolupades 
per la delegació diocesana de pastoral juvenil de Tarragona; altres han estat desenvolupades per l’Equip 
de la delegació de sant Feliu de Llobregat i la Comunitat d’Acompanyants. 
Recorda que per programar, per pensar junts, per informar-te, tens al teu servei la Comunitat d’Ac-
ompanyants de la delegació diocesana de pastoral juvenil de sant Feliu de Llobregat. 

El grup de vida: 
Una experiència per a adolescents i joves en comunitat 

El plantejament del grup de vida volem que sigui un itinerari cristià personal i del grup, no una 
sessió formativa, sinó una veritable proposta d’experiències cristianes, on és molt important la figu-
ra del catequista i del prevere de la comunitat de referència que el convida a  fer aquest itinerari 
cristià. 
 

El grup de vida. Volem ajudar al jove i adolescent en la seva recerca de descoberta sobre el que 
vol dir ser cristià en el dia a dia. Redimensionant els fonaments més importants de la seva vida en 
relació a l’Evangeli i als sagraments cristians, amb una clara referència identitària amb la parròquia 
a la qual pertany l’adolescent o jove . 
 

La figura del catequista del grup. La comunitat parroquial discerneix qui serà el referent pels 

acompanyar al grup de vida d’adolescents i joves que inicieu. 
 
La Comunitat d’Acompanyants es posa a la disposició dels catequistes i dels preveres per tal que els 
materials i les propostes que fem siguin generadores d’experiències. 
 
El catequista cal que es formi i cal que cuidi la seva espiritualitat. No podem anar de franc-tiradors. 
Cal donar a conèixer i aprofitar les formacions parroquials, arxiprestals i diocesanes per créixer en el 
servei pastoral i en el sentit de diòcesi.  

La figura del prevere. Les trobades puntuals amb el 

prevere de la comunitat ajudaran al jove a la descoberta, 
de forma natural, del sagrament del perdó i a establir 
una relació més estreta amb la parròquia i amb una per-
sona referent  en el seu procés de creixement interior i 
comunitari de la fe.  
 

El sentit de diòcesi. El grup de vida és convocat des 

de la parròquia. Això facilita la integració dels joves en la 
comunitat i en l’església local. Entenem el plantejament 
dels grups de vida d’una manera coherent amb les qua-
tres nostres de l’acció catòlica: el protagonisme del laïcat, 
l’organització per a la missió, la vinculació amb el bisbe i 
l’evangelització.  
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Una proposta d’itinerari mensual  

La dinàmica que et proposem d’itinerari mensual, vol fer experiència de 4 àmbits fonamentals de la vida 
cristiana. Proposem un per cada setmana, amb llibertat de treballar setmanal, quinzenal o mensualment, 
segons el ritme de grup. Àmbits fonamentals que treballarem: La pregària, la Paraula de Déu en clau de 
formació, el servei, i l’estil de vida cristià.  
 
Un itinerari en grup que creiem necessita d’un acompanyament individual. 

 

I. Una sessió de grup de vida  
 
METODOLOGIA que seguirem a totes les sessions, tant per adolescents com per joves: 

 

- Escolta la Paraula. A partir de la Paraula de Déu introducció del tema que es vol tractar. 
 

 

- Mira endins. Ajudar a fer ressò a la nostra vida de la Paraula de Déu, com la 
vivim i com es viu personalment i en grup. 
 

- Mira enfora. Proposta de testimonis que ajudin a fer veure com ho viu la 
comunitat cristiana. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

- Viu. Compromís personal o de grup a partir de la reflexió prèvia.   
 
 

- Celebra. Pregària dinàmica que reculli el viscut. 
 
 

- Reflexiona. Una reflexió fonamentada per donar pistes de 
cara a un compromís. 

Ens ha semblat oportú fer una galàxia amb el conjunt de temes que us proposem, per 
tal que tu els puguis distribuir al llarg del calendari. Pots veure que és una galàxia ober-
ta, perquè pots afegir nous temes, materials i recursos. 
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