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                     LA RECERCA 
MATERIAL PER AL GRUP 

PUNT DE PARTIDA 

j1. El pòrtic de la teva vida 

Segurament us haureu preguntat alguna vegada: com podien construir a l'Edat Mitjana aquelles grans 
esglésies i catedral, sense tenir grues, ni excavadores, ni camions... 

La nostra vida també és molt gran, i l'hem d'anar construint. Comptem amb l'ajuda de moltes eines, 
materials i persones al voltant nostre, per tal de poder anar avançant. 

Per mitjà d'un petit joc, construirem el pòrtic d'una d'aquelles catedrals. Un pòrtic que no estarà fet de 
pedres, sinó de vosaltres mateixos, dels vostres amics, les vostres experiències, el vostre futur, de la gent 
en qui confieu... 

Per tal de no perdre'ns, començarem amb un exemple, "El Pòrtic de la Glòria" de la catedral de Santiago de 
Compostel·la, on es troba representada la història dels cristians, que gira al voltant de Jesucrist. 
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VEURE – JUTJAR – ACTUAR 

VEURE  
Hem anat veient com pertanyem a diferents grups i com ens relacionem amb diverses persones. Hem 
descobert que no tenen la mateixa importància unes que altres; ara que som joves, hem canviat alguns 
grups als quals pertanyíem quan érem infants. 

Ara aprofundirem en la relació entre les persones d'aquests grups. 

• Comparteix un fet concret de vida en què es mostri com et 
relaciones amb les persones d'un dels grups als quals 
pertanys. 

 

 

 

 

 

• Partint d'aquests fets, farem una llista amb el valors o contravalors, les característiques (negatives o 
positives) que descobrim en aquestes relacions.  

 

 

JUTJAR 
 Per a descobrir les nostres actituds, els valors de la 
vida en grup, els aspectes personals que cal cuidar, 
veurem el video “Desafíos - Pensamientos”, inspirat en 
un text de Paulo Coelho:  

S'hi mostra un grup d'extraterrestres amb un 
comportament senzill, enginyós, somiador, participatiu, 
d'amistat, compromès, motivat... 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xpHO8wkjaKw&feature=youtu.be 
 

 

• ¿Quins, dels valors i característiques que abans hem compartit, 
haurien de ser presents en aquest grup de la parròquia que ara 
estem començant? 
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Els cristians tenim Jesús com el nostre millor exemple, i ell ens ha ensenyat, a l'Evangeli, que no podem 
anar per lliure. Ell tenia el seu propi grup d'amics, però no era un grup tancat; ben al contrari, es relacionava 
amb molta més gent, amb una atenció especial als més desfavorits de la societat del seu temps. 

… En fi, l'amor és el manament central de tots els cristians, mitjançant el qual pertanyem 
profundament l'un a l'altre i estem en relació recíproca: «Estimaràs els altres com a tu mateix» (Mt 
22,39).  

Youcat 231 

Per a conèixer de primera mà aquesta manera d'actuar de Jesucrist, el millor és anar allà on hi ha la seva 
vida i la dels seus amics: la Bíblia. Us deixem dos exemples: 

 

Elecció des apòstols 

"Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. En designà dotze, als quals 
donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar, amb poder de treure 
dimonis. Els dotze que va designar són aquests: Simó, a qui donà el nom de Pere; Jaume, fill de Zebedeu, i 
Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir «fills del tro»; Andreu, Felip, 
Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós i Judes Iscariot, el qui el va trair." (Mc 
3,13-19) 

Jesús va escollir els seus apòstols; tot i ésser Déu, va decidir compartir el seu 
temps, les seves alegries, els seus moments de dificultat; no va voler estar sol 
sinó gaudir de la companyia d'altres persones. No va escollir els més llestos, ni 
els millors, va escollir gent normal, tots diferents en manera de ser, en edat... 

També podem reflexionar des de l'exemple que ens van deixar les primeres 
comunitats cristianes, en el Nou Testament: 

 

Un sol cos 

 El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts membres: tots els membres, ni que siguin 
molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol Esperit 
per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol Esperit.  

Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Si el peu deia: «Com que no sóc mà, no sóc del 
cos», no per això deixaria de ser del cos. I si l'orella deia: «Com que no sóc ull, no sóc del cos», no per això 
deixaria de ser del cos. Si tot el cos fos ull, com podria sentir-hi? Si tot el cos fos oïda, com podria 
olorar? Però Déu ha distribuït en el cos cada un dels membres de la manera que li ha semblat. Si tot el cos 
es reduís a un sol membre, on seria el cos? Així, doncs, els membres són molts, però el cos és un de 
sol. L'ull no pot dir a la mà: «No em fas cap falta», ni tampoc el cap als peus: «No em feu cap falta.» Ben al 
contrari, els membres del cos que semblen més febles són els més necessaris; els que ens semblen 
menyspreables, els cobrim amb més honor; i els que tenim per menys decents, els tractem amb una 
decència que no necessiten els membres més decents. Déu ha disposat el cos de tal manera que ha donat 
més honor als membres que més en necessiten, perquè en el cos no hi hagi divisions, sinó que tots els 
membres tinguin la mateixa sol·licitud els uns pels altres. Per això, quan un membre sofreix, tots els altres 
sofreixen amb ell, i quan un membre és honorat, tots els altres s'alegren amb ell. (1Co 12,12-26) 
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• ¿Quin és el cos en el qual ens convida sant Pau a participar? 

 

 

• ¿Com ha de ser el grup de la parròquia perquè pugui assemblar-se al que ens presenta sant Pau, 
prenent l'exemple de Jesús? 

 

 

 
ACTUAR  
Hem estat veient els grups en què estem i com ens relacionem amb les persones que en formen part. 
També hem vist que hem començat a formar part d'un grup nou de la parròquia, que és aquest. 

En tots els grups hi ha coses que hem de cuidar. Per això, després de veure el que Jesús ens estava 
demanant, ens posarem un compromís concret i senzill, deixant clar quan es realitzarà. Això ens ajudarà a 
millorar les nostres relacions personals i el funcionament del grup. 

 

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics (Jn 15,13) 

 

Distingirem dos aspectes:  

• Les nostres relacions personals: la família, els amics dels nostres diferents grups, els companys 
d'estudis o feina… 

• El grup de la parròquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensió Personal 
Relacions:  
 
 

Dimensió Eclesial 
El grup  
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PREGÀRIA 
És el moment d'agrair al Pare tot el que hem estat compartint amb aquest material de "La Recerca". 

Primer de tot formarem un cercle realitzant el joc dels imants. 

Ja en complet silenci ens posem a les mans de Déu. 

Fixa't en les teves mans: 

• ¿Quantes coses hem fet avui amb elles?  

• ¿En quines d'aquestes coses podríem descobrir Jesús? 

Centra't en la teva boca: 

• ¿De quins sabors has gaudit aquesta última semana? 

• ¿Quin sabor creus que té Jesús? 

Obre bé les oïdes: 

• ¿Què has sentit dels teus amics o companys aquesta setmana que hagi grinyolat? 

• ¿Quines coses has dit tu que a Déu no li agrada sentir? 

Tanca els ulls: 

• ¿Quines imatges de tendresa, amistat, afecte et vénen a la ment? 

• Imagina't Jesús a prop teu, que et ve a abraçar com el teu millor amic o amiga. 

Busca les olors: 

• Recorda una olor que t'inspiri confiança, a la qual t'atansaries. 

• Jesús és part d'aquesta confiança que no solament cal sentir amb l'olfacte, sinó amb els cinc sentits. 

Per a formar part d'aquest grup de la parròquia hem anat veient que hem de tenir cura de les nostres 
qualitats, les nostres actituds, els nostres comportaments. Perquè Jesús ens demana que ens esforcem i 
posem tot el que tenim al servei dels altres. 

Escoltem la lectura de l'Evangeli: 

«De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va confiar 
els seus béns. A un li donà cinc talents; a l'altre, dos, i a l'altre, un —a cada un segons la seva capacitat—, i 
després se'n va anar.  

»Immediatament, el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc més. Igualment, el 
qui n'havia rebut dos en va guanyar dos més. Però el qui n'havia rebut un se'n va anar a fer un clot a terra i 
va amagar-hi els diners del seu amo.  

»Al cap de molt de temps arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà 
el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient:  

»--Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n'he guanyat cinc més.  

»L'amo li va dir:  

»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu 
Senyor.  

»Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué:  

»--Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n'he guanyat dos més.  

»L'amo li va dir:  
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»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu 
Senyor.  

»Es presentà encara el qui havia rebut un talent i digué:  

»--Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. Vaig 
tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu.  

»Però l'amo li va respondre:  

»--Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia 
que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos. 
Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més, i en tindrà a 
vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda. I a aquest servent inútil llanceu-lo fora, a la 
tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents» (Mt 25,14-30). 

Escriu alguna cosa que vulguis oferir o demanar a Jesús per a poder ser les seves mans, els seus ulls, les 
seves oïdes, el seu nas, la seva boca (podeu demanar pistes al vostre acompanyant). 

Resem junts la pregària del Parenostre. 
Pare nostre, que esteu en el cel, 
sigui santificat el vostre nom; 
vingui a nosaltres el vostre regne; 
faci's la vostra voluntat, 
així a la terra com es fa en el cel. 
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; 
i perdoneu les nostres culpes 
així com nosaltres perdonem els nostres deutors; 
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació; 
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 
Amén. 

 

 

 

 

 

 
 




