Per iniciar aquest bloc podem proposar als adolescents i joves un exercici que els
permeti apropar-se a la realitat social del seu entorn. Volem ajudar-los a descobrir els diferents tipus de marginació que existeixen molt a prop de casa seva. Volem ajudar a que entrin en contacte amb certs ambients, acompanyats de persones que treballen en ells, i descobrir les característiques socials del nostre poble, barri o ciutat. Amb l’ajut de la següent
fitxa, i en grups reduïts de dos o tres persones, fan un treball d’observació directe del carrer o visitant alguna institució. També serà important poder recollir els sentiments experimentats i les impressions rebudes.
Lloc:
Tipu de marginació

Qui la pateix

Causes

Solucions que
s’estan donant

Qui les dóna

Tant si s’ha fet o no aquest primer treball, la sala on ens reunim pot estar ambientada amb retalls
de diaris amb notícies que mostrin realitats de marginació.


T’oferim el text d’Ex 3,1 – 4,17. Llegeix-lo, intentarem descobrir què ens vol comunicar Déu.
La situació d’un poble. Un clam escoltat per Déu!!!
1 Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot de Madian. Un dia, mentre guiava el ramat
desert enllà, va arribar a l'Horeb, la muntanya de Déu. 2 Allí se li va aparèixer l'àngel del Senyor en una
flama enmig d'una bardissa. Moisès va mirar i veié que la bardissa. Moisès va mirar i veié que la
bardissa cremava però no es consumia. 3 I es va dir: «M'atansaré a contemplar aquest espectacle
extraordinari: què ho fa que la bardissa no es consumeixi?»
«M'atansaré a contemplar aquest espectacle extraordinari: què ho fa que la bardissa no es
consumeixi?»
4 Quan el Senyor va veure que Moisès s'atansava per mirar, el cridà de la bardissa estant:
--Moisès, Moisès!
Ell respongué:
--Sóc aquí.
5 Déu li digué:
--No t'acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat.
6 I va afegir:
--Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob.
Moisès es va tapar la cara perquè tenia por de mirar Déu. 7 El Senyor li digué:
--He vist l'opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors.
Conec els seus sofriments; 8 per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar des
d'Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel: el país dels cananeus, els hitites, els
amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus. 9 El clam dels israelites ha arribat fins a mi i he vist com
els egipcis els oprimeixen. 10 Ara, doncs, jo t'envio al faraó; vés-hi i fes sortir d'Egipte els israelites, el
meu poble.
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11 Moisès digué a Déu:
--Qui sóc jo per a anar a trobar el faraó i fer sortir els israelites d'Egipte?
12 Déu li va respondre:
--Jo sóc amb tu. I perquè vegis que t'envio jo mateix, et dono aquest senyal: quan hauràs fet sortir d'Egipte el
poble d'Israel, m'adorareu dalt d'aquesta muntanya.
13 Moisès va dir a Déu:
--Quan aniré a trobar els israelites i els diré: "El Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres", si ells em pregunten:
"Quin és el seu nom?", què els he de respondre?
14 Llavors Déu digué a Moisès:
--Jo sóc el qui sóc.
I afegí:
--Digues als israelites: "Jo sóc" m'envia a vosaltres.
15 Després, Déu va ordenar a Moisès:
--Digues als israelites: "El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob,
m'envia a vosaltres." Aquest és el meu nom per sempre més; amb aquest nom m'invocaran totes les
generacions. 16 Vés a reunir els ancians d'Israel i digues-los: "El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d'Abraham,
d'Isaac i de Jacob, se m'ha aparegut i m'ha dit: He decidit d'intervenir a favor vostre, perquè he vist com us tracten a
Egipte; 17 us trauré de l'opressió d'Egipte per portar-vos al país dels cananeus, els hitites, els amorreus, els perizites,
els hivites i els jebuseus, un país que regalima llet i mel." 18 Els israelites t'escoltaran, i aleshores tu i els ancians
d'Israel anireu a trobar el rei d'Egipte i li direu: "El Senyor, el Déu dels hebreus, se'ns ha aparegut; hem d'anar desert
enllà, a una distància de tres dies de camí, per oferir sacrificis al Senyor, el nostre Déu." 19 Ja sé que el rei d'Egipte no
us deixarà sortir si no és per la força; 20 però jo intervindré amb el poder de la meva mà contra Egipte realitzant
enmig d'ells tota mena de prodigis, i finalment us deixarà sortir. 21 A més, faré que els egipcis us mirin amb simpatia i
no haureu d'anar-vos-en amb les mans buides. 22 Que cada dona israelita demani a les seves veïnes o a les que viuen
amb ella objectes de plata i d'or i vestits. Poseu-los als vostres fills i a les vostres filles, i així espoliareu els egipcis.
4
1 Moisès va respondre:
--Els israelites no em creuran ni m'escoltaran. Diran: "No és veritat que se t'hagi aparegut el Senyor Déu."
2 El Senyor li preguntà:
--Què hi tens, a la mà?
Moisès respongué:
--Un bastó.
3 El Senyor li va ordenar:
--Llança'l a terra.
Ell l'hi va llançar, i el bastó es convertí en una serp. Quan la va veure, Moisès es féu enrere.
4 El Senyor li va dir:
--Allarga la mà i agafa-la per la cua.
Ell va allargar la mà i l'agafà. I, a la seva mà, la serp es va convertir altra vegada en un bastó. 5 El Senyor va
afegir:
--Així creuran que se t'ha aparegut el Senyor, el Déu dels seus pares, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de
Jacob.
6 El Senyor li digué encara:
--Posa't la mà al pit.
Ell ho va fer així i, quan la va treure, era plena de lepra, blanca com la neu.
7 Després el Senyor li digué:
--Posa't altra vegada la mà al pit.
Ell va fer-ho així i, quan la va treure del pit, tornava a ser com abans.
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8 El Senyor va afegir:
--Si no et volen creure i no fan cas de tu pel primer prodigi, et creuran pel segon. 9 I si tampoc no et creuen ni fan
cas d'aquests dos prodigis, vés a buscar aigua del Nil i escampa-la per terra; l'aigua que hauràs tret del riu es
convertirà en sang.
10 Moisès va dir al Senyor:
--Senyor, et demano que m'excusis. Jo no sé parlar. No n'he sabut mai, ni tampoc en sé ara que tu has parlat amb
mi. No em surten les paraules.
11 El Senyor li respongué:
--Qui ha donat la boca a l'home? Qui el fa tornar mut o sord? Qui li dóna la vista o fa que sigui cec? ¿No sóc jo, el
Senyor? 12 Ara, doncs, vés, que jo seré amb tu quan parlis i t'ensenyaré què has de dir.
13 Moisès va insistir:
--T'ho suplico, Senyor, envia-hi algú altre.
14 El Senyor, irritat contra Moisès, li va dir:
--¿No tens el teu germà Aaron, el levita? Jo sé que ell parla bé. Mira, ara mateix et ve a trobar i s'alegrarà
sincerament de veure't. 15 Parla amb ell i explica-li què ha de dir. Jo seré amb tu i amb ell quan parlareu i us
ensenyaré què heu de fer. 16 Ell parlarà al poble en lloc teu; ell et farà de portaveu i tu li faràs de déu. 17 I pren també el bastó; et servirà per a fer els prodigis.


Després del text bíblic, i tenint present totes les situacions que ens recorden les diferents notícies i cartells
amb que està ambientada la sala, intentem respondre a les següents qüestions:
 Té alguna relació el text de l’Èxode que hem llegit amb les notícies i cartells que ambienten la sala?
 Actualment, s’escolta el clam del poble d’Israel en la veu de moltes persones? Escriu alguns d’aquests clams i d’on venen.
 Necessita el nostre món persones com Moisès? Quines característiques ha de tenir el Moisès actual?
 Escriu les expressions que més es repeteixen en el text. Què et suggereixen?



Un cop hem compartit el que hem descobert tant en l’observació de la realitat, com en l’escolta de la
Paraula de Déu, presentarem les possibilitats i les dificultats de la intervenció social com a creients i com a
cristians.
Podríem tenir una conversa amb algun membre del Consell Pastoral de la Parròquia, o amb algun
voluntari de Càritas o d’alguna altra entitat social de la parròquia, que treballa en ambients marginals.
Abans de la conversa podem preparar amb els adolescents i joves del grup les preguntes que els hi volem
fer.
MATERIAL EXTRA
+ INFORME FOESSA 2014—http://www.foessa2014.es/informe/
+ REFLEXIÓ DE CAP D’ANY DE CIJ— https://www.cristianismeijusticia.net/recosir-un-m%C3%B3n-que-es-trenca
+
L’ACCIÓ
SOCIAL
DE
LES
ENTITATS
D’ESGLÉSIA—
https://www.peretarres.org//arxius/premsa/
dossierpremsaacciosocialentitatsesglesia.pdf
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Situarem als adolescents i joves enfront la lectura cristiana de la problemàtica social.
Per a això oferim criteris evangèlics i la Doctrina Social de l’Església.
Hem escollit 5 temes i us presentem una fitxa per a cadascun d’ells.


Després de tot el que hem treballat, podem tornar a llegir allò que hem anat escrivint a la nostra Llibreta de Vida, o
a les diferents conclusions i cercar un compromís personal i de grup a partir de la reflexió prèvia.


+CANT:

L’ajuda em vindrà del Senyor, del Senyor el nostre Déu, que ha fet el cel i la terra, el cel i la terra.
https://www.youtube.com/watch?v=PjIKM1G7yGE

+PARAULA DE DÉÜ:
Gn 4, 1 - 16
1 L'home s'uní a Eva, la seva dona, que va infantar Caín. Ella deia:
--He procreat un noi, gràcies al Senyor.
2 Més endavant va infantar Abel, germà de Caín. Abel era pastor d'ovelles i Caín
treballava la terra. 3 Acabades les collites, Caín va presentar al Senyor una ofrena dels
fruits de la terra. 4 Abel va oferir també les primeres cries del ramat amb el greix de
les víctimes.
El Senyor va acollir favorablement Abel i la seva ofrena, 5 però no acollí Caín i la
seva. Caín es va irritar molt i anava amb el cap baix. 6 El Senyor li digué:
--Per què estàs irritat i no aixeques el cap? 7 Si obres bé, seràs acceptat; però, si no
obres bé, el pecat aguaita a la porta: ell et desitja, però tu l'has de dominar.
8 Caín va dir al seu germà Abel:
--Sortim al camp.
Un cop van ser al camp, Caín es va llançar sobre el seu germà Abel i el va matar.
9 Llavors el Senyor va preguntar a Caín:
--On és el teu germà Abel?
Ell va respondre:
--No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà?
10 El Senyor li replicà:
--Què has fet? La sang del teu germà clama a mi des de la terra! 11 Des d'ara, doncs, seràs maleït de la terra, que
ha obert la boca per recollir de les teves mans la sang del teu germà. 12 Quan treballis la terra, ja no et donarà els
seus fruits. Aniràs pel món errant i fugitiu.
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13 Caín respongué al Senyor:
--El meu crim és massa gran per a poder-lo suportar. 14 Des d'avui em bandeges de la terra fèrtil, i m'hauré d'amagar de la teva presència. Aniré pel món errant i fugitiu, i el primer que em trobi em matarà.
15 El Senyor li va replicar:
--Això, no! Si algú mata Caín, Caín serà venjat set vegades.
Llavors el Senyor el va marcar amb un senyal, perquè no el matessin els qui el trobarien.
16 Caín es retirà de la presència del Senyor i se n'anà a viure al país de Nod, a l'orient de l'Edèn.

+PREGÀRIA:
Senyor, feis de mi un instrument de la vostra pau. On hi hagi odi, que jo hi posi amor. On hi hagi ofensa, que
jo hi posi perdó. On hi hagi discòrdia, que jo hi posi unió. On hi hagi dubte, que jo hi posi fe. On hi hagi error, que jo
hi posi veritat. On hi hagi desesperació, que jo hi posi esperança. On hi hagi tristesa, que jo hi posi goig. On hi hagi
tenebra, que jo hi posi llum. Oh Mestre, feis que no cerqui tant ser consolat, com consolar; ser comprès com comprendre; ser estimat, com estimar. Perquè és donant que es rep, perdonant que s’és perdonat, morint que es
ressuscita a la vida.

+ PARE NOSTRE
+COMPROMISOS
+CANT:
BENAURANCES
Serem feliços en la pobresa,
si amb les mans buides veiem l’amor de Déu.
Si a l’esperança obrim el cor.
Deixem-ho tot i guanyarem el cel.
Serem feliços en la humilitat,
si ens fem petits i amb el cor senzill.
Serà la nostra heretat la terra, la terra.
Si el gra de blat no cau a terra i mor
és impossible que doni fruit.
Aquell que dóna la vida pel seu germà
tindrà sempre el Senyor.
Serem feliços en compartir,
donant de franc quelcom del nostre temps
a qui se sent sol i oblidat.
Podrem gaudir la vida al Regne Etern.
Serem feliços si som transparents,
si se’ns llegeix als ulls sinceritat.
Podrem sentir dins del cor el Déu vivent, el Déu vivent.
Serem feliços cercant la Pau,
trencant cadenes; vivint en llibertat
si desterrem rancúnies i odi.
Esdevindrem fills del Pare Estimat.
Serem feliços els perseguits
quan perdonem aquell que ens ha ofès.
El nostre anhel no serà mai destruït, mai destruït.
https://www.youtube.com/watch?v=RLJXXbZeV4s
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MATERIALS
-Compendi de la doctrina social de l’Església,Consell pontifici de la justícia i de la pau, Claret,
Barcelona, 2005
-Marcats per l’Esperit, Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i les
Balears, Barcelona, 2006
-Camino para comprometerse, número 9 de l’Itinerario de educación en la fe del CNSPJ
-DOCAT, Ediciones Encuentro, Madrid, 2016
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1. DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
Llegir el text de Lc 12, 6 – 21
6 ¿No es venen cinc ocells per pocs diners? Doncs bé, Déu no n'oblida ni un de sol. 7 Més encara, fins i tot els cabells us té comptats. No tingueu por: vosaltres valeu més que tots els ocells.
8 »I jo us dic: A tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el Fill de l'home el reconeixerà davant els
àngels de Déu. 9 Però el qui em negui davant els homes, serà negat davant els àngels de Déu.
10 »Tot aquell qui parlarà contra el Fill de l'home serà perdonat, però el qui haurà blasfemat contra l'Esperit Sant
no serà perdonat.
11 »Quan us condueixin a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu de com us defensareu
ni de què direu: 12 l'Esperit Sant us ensenyarà en aquell moment el que haureu de dir.
13 Llavors un d'entre la gent digué a Jesús:
--Mestre, ordena al meu germà que es parteixi amb mi l'herència.
14 Ell li respongué:
--Home, ¿qui m'ha manat que fos jutge o mediador entre vosaltres?
15 Llavors digué a la gent:
--Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l'abundància, la vida d'un home
no prové pas dels seus béns.
16 I els explicà una paràbola:
--A un home ric, la terra li va donar molt. 17 Ell pensava: "Què faré, si no tinc on guardar la meva collita?" 18 I es
va dir: "Ja ho sé, què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans, hi guardaré tot el meu gra i els
meus béns, 19 i em diré a mi mateix: Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te."
20 »Però Déu li digué:
»--Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?
21 »Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu.
També podeu llegir alguns d’aquests textos del Compendi de la doctrina social de l’Església i de l’Encíclica Lloat
sigueu. Podeu decidir llegir-los tots o un d’aquests junts al grup, i la resta els podeu repartir entre els membres del
grup, i després d’una estona de lectura i comprensió personal, cadascú pot explicar al conjunt del grup el contingut del text que ha llegit.
Compendi de la doctrina social de l’Església, 335
335. Dins la perspectiva del desenvolupament integral i solidari, es pot fer una apreciació justa de la valoració
moral que la doctrina social ofereix de l’economia de mercat o, simplement, de l’economia lliure: “Si amb el mot
“capitalisme” s’indica un sistema econòmic que reconeix el rol fonamental i positiu de l’empresa, del mercat, de la
propietat privada i de la responsabilitat consegüent quant als mitjans de producció, de la lliure creativitat humana en
el sector de l’economia, la resposta és certament positiva, tot i que potser seria més apropiat parlar d’”economia
lliure”. Però si per “capitalisme” s’entén un sistema en què la llibertat en el sector de l’economia no s’emmarca dins
un sòlid context jurídic que la posi al servei de la llibertat humana integral i la consideri una dimensió particular
d’aquesta llibertat, el centre de la qual és ètic i religiós, llavors la resposta és decididament negativa”. D’aquesta manera hom determina la perspectiva cristiana amb relació a les condicions socials i polítiques de l’activitat econòmica:
no tan sols les seves regles, sinó també la seva qualitat moral i el seu significat.
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Compendi de la doctrina social de l’Església, 342
342. L’empresa es mou avui en el marc d’uns escenaris econòmics de dimensions cada vegada més àmplies, a
l’interior dels quals els Estats nacionals palesen limitacions quant a la capacitat de governar els ràpids processos de
canvi que experimenten les relacions economico financeres internacionals; aquesta situació indueix les empreses a
assumir responsabilitats noves i més grans respecte al passat. Mai com ara el seu rol resulta determinant amb vista a
un desenvolupament autènticament solidari i integral de la humanitat, com també és decisiu, en aquest sentit, el seu
grau de consciència del fet que “el desenvolupament, o esdevé comú a totes les parts del món, o pateix un procés de
retrocés àdhuc a les zones marcades per un progrés constant. Aquest fenomen és particularment indicatiu de la
naturalesa del desenvolupament autèntic: o hi participen totes les nacions del món, o no serà un veritable
desenvolupament”.

Lloat sigueu, 164
164. Des de mitjan segle passat, i superant moltes dificultats, s’ha anat afirmant la tendència a concebre el
planeta com a pàtria, i la humanitat com a poble que habita una casa de tots. Un món interdependent no significa
únicament entendre que les conseqüències perjudicials dels estils de vida, producció i consum afecten tothom, sinó,
principalment, procurar que les solucions es proposin des d’una perspectiva global i no sols en defensa dels interessos d’alguns països. La interdependència ens obliga a pensar en un sol món, en un projecte comú. Però la mateixa
intel·ligència que s’ha utilitzat per a un enorme desenvolupament tecnològic no aconsegueix de trobar formes eficients de gestió internacional amb vista a resoldre les greus dificultats ambientals i socials. Per a afrontar els problemes de fons, que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti,
per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d’energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos
forestals i marins, a assegurar a tothom l’accés a l’aigua potable.

Lloat sigueu, 23
23. El clima és un bé comú, de tothom i per a tothom. A nivell global, és un sistema complex relacionat amb
moltes condicions essencials per a la vida humana. Hi ha un consens científic molt consistent que indica que ens trobem davant un preocupant escalfament del sistema climàtic. En les darreres dècades, aquest escalfament ha estat
acompanyat del constant creixement del nivell del mar, i a més és difícil no relacionar-lo amb l’augment d’esdeveniments meteorològics extrems, més enllà del fet que no pugui atribuir-se una causa científicament determinable a cada fenomen particular. La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d’estils de vida, de producció i de consum, per a combatre aquest escalfament o, almenys, les causes humanes que el
produeixen o accentuen. És veritat que hi ha altres factors (com el vulcanisme, les variacions de l’òrbita i de l’eix de
la Terra o el cicle solar), però nombrosos estudis científics assenyalen que la major part de l’escalfament global de les
últimes dècades es deu a la gran concentració de gasos d’efecte hivernacle (anhídrid carbònic, metà, òxids de nitrogen i altres) emesos sobretot a causa de l’activitat humana. En concentrar-se en l’atmosfera, impedeixen que la calor
dels raigs solars reflectits per la terra es dispersi en l’espai. Això es veu potenciat especialment pel patró de desenvolupament basat en l’ús intensiu de combustibles fòssils, que constitueix el cor del sistema energètic mundial. També
hi ha incidit l’augment en la pràctica del canvi d’usos del sòl, principalment la desforestació per a l’agricultura.
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Lloat sigueu, 61
61. Sobre moltes qüestions concretes l’Església no té per què proposar una paraula definitiva i entén que ha
d’escoltar i promoure el debat honest entre els científics, respectant la diversitat d’opinions. Però n’hi ha prou de
mirar la realitat amb sinceritat per a veure que hi ha una gran deterioració de la nostra casa de tots. L’esperança ens
invita a reconèixer que sempre hi ha una sortida, que sempre podem reorientar el rumb, que sempre podem fer alguna cosa per resoldre els problemes. Tanmateix, semblen advertir-se símptomes d’un punt ruptura, a causa de la
gran velocitat dels canvis i de la degradació, que es manifesten tant en catàstrofes naturals regionals com en crisis
socials o àdhuc financeres, donat que els problemes del món no poden analitzar-se ni explicar-se de forma aïllada. Hi
ha regions que ja estan especialment en risc i, més enllà de qualsevol predicció catastròfica, el cert és que l’actual
sistema mundial és insostenible des de diversos punts de vista, perquè hem deixat de pensar en els fins de l’acció
humana: «Si la mirada recorre les regions del nostre planeta, de seguida ens adonem que la humanitat ha defraudat
les expectatives divines».

Lloat sigueu,66
66. Els relats de la creació en el llibre del Gènesi contenen, en el seu llenguatge simbòlic i narratiu, profunds
ensenyaments sobre l’existència humana i la seva realitat històrica. Aquestes narracions suggereixen que l’existència
humana es basa en tres relacions fonamentals estretament connectades: la relació amb Déu, amb el proïsme i amb
la terra. Segons la Bíblia, aquestes tres relacions vitals s’han trencat, no sols externament, sinó també dins de nosaltres. Aquesta ruptura és el pecat. L’harmonia entre el Creador, la humanitat i totes les coses creades va ser destruïda
per haver pretès ocupar el lloc de Déu, negant-nos a reconèixer-nos com a criatures limitades. Aquest fet desnaturalitzà també el mandat de «dominar» la terra (cf. Gn 1,28) i de «treballar-la i tenir-ne cura» (cf. Gn 2,15). Com a resultat, la relació originàriament harmoniosa entre l’ésser humà i la natura es transformà en un conflicte (cf. Gn 3,1719). Per això és significatiu que l’harmonia que vivia sant Francesc d’Assís amb totes les criatures hagi estat interpretada com una guarició d’aquella ruptura. Sant Bonaventura deia que, per la reconciliació universal amb totes les criatures, d’alguna manera Francesc retornava a l’estat d’innocència primitiva. Lluny d’aquest model, avui el pecat es
manifesta amb tota la seva força de destrucció en les guerres, les diverses formes de violència i maltractament, l’abandó dels més fràgils, els atacs a la natura.
Lloat sigueu,105
105. Es tendeix a creure «que tot increment del poder constitueix sense més un progrés, un augment de seguretat, d’utilitat, de benestar, d’energia vital, de plenitud dels valors», com si la realitat, el bé i la veritat brotessin espontàniament del mateix poder tecnològic i econòmic. El fet és que «l’home modern no està preparat per a utilitzar
el poder amb encert», perquè l’immens creixement tecnològic no ha estat acompanyat d’un desenvolupament de
l’ésser humà en responsabilitat, valors, consciència. Cada època tendeix a desplegar una escassa autoconsciència
dels propis límits. Per això és possible que avui la humanitat no adverteixi la serietat dels desafiaments que es presenten, i «la possibilitat que l’home utilitzi malament el poder creix constantment» quan no està «sotmès a cap norma reguladora de la llibertat, sinó únicament als suposats imperatius de la utilitat i de la seguretat». L’ésser humà no
és plenament autònom. La seva llibertat emmalalteix quan es lliura a les forces cegues de l’inconscient, de les necessitats immediates, de l’egoisme, de la violència. En aquest sentit, està nu i exposat enfront del seu propi poder que
continua creixent, sense tenir els elements per a controlar-lo. Pot disposar de mecanismes superficials, però podem
sostenir que li manquen una ètica sòlida, una cultura i una espiritualitat que realment el limitin i el continguin en una
lúcida abnegació.
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Completa la següent graella:

Escriu tres interrogants que t’hagi suggerit
la lectura d’aquests textos

Escriu tres frases que sintetitzin allò que has
llegit

Escriu tres conclusions per a la teva vida
cristiana
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2. VALOR I DIGNITAT DEL TREBALL HUMÀ
Lloat sigueu, 124
124. En qualsevol plantejament sobre una ecologia integral, que no exclogui l’ésser humà, és indispensable
incorporar-hi el valor del treball, tan sàviament desenvolupat per sant Joan Pau II en la seva encíclica Laborem
exercens. Recordem que, segons el relat bíblic de la creació, Déu va col·locar l’ésser humà en el jardí acabat de crear
(cf. Gn 2,15) no sols per preservar les coses existents (tenir-ne cura), sinó per treballar sobre aquestes coses de
manera que produeixin fruits (conrear). Així, els obrers i artesans «asseguren la creació eterna» (Sir 38,34). En
realitat, la intervenció humana que procura el prudent desenvolupament de les coses creades és la forma més
adequada de tenir-ne cura, perquè implica situar-se com a instrument de Déu per a ajudar a desplegar les potencialitats que ell mateix va col·locar en les coses: «Déu posà en la terra medecines i l’home prudent no les menysprea» (Sir 38,4).
Completa la següent graella:
Segons aquests textos, quin sentit té el treball?
Respon amb dues frases

Has pensat quina és la causa de la situació
d’atur que es viu a la nostra societat?

Què pot fer la comunitat cristiana enfront
aquesta situació?
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3. DE LA PROPIETAT PRIVADA A LA COMUNITAT DE BÉNS
Llegir els textos bíblics.
Lc 12, 22 – 31
22 Després digué als seus deixebles:
--Per això us dic: No us preocupeu per la vida, pensant què menjareu, ni pel cos, pensant com us vestireu. 23 La
vida val més que el menjar, i el cos més que el vestit.24 Fixeu-vos en els corbs: no sembren ni seguen, no tenen rebost
ni graner, i Déu els alimenta. I vosaltres valeu molt més que els ocells! 25 ¿Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci,
pot allargar d'un sol instant la seva vida? 26 Així, doncs, si no podeu aconseguir ni una cosa tan petita, per què us
preocupeu de les altres? 27 Fixeu-vos com creixen les flors: no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb
tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. 28 I si l'herba, que avui és al camp i demà la tiren al foc,
Déu la vesteix així, molt més farà per vosaltres, gent de poca fe. 29 No busqueu, doncs, què menjareu o què beureu,
ni en passeu ànsia. 30 Això, tots els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare ja sap prou que en teniu necessitat. 31 Vosaltres, busqueu més aviat el seu Regne, i això us ho donarà de més a més.
32 »No tinguis por, petit ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. 33 Veneu els vostres béns i
doneu els diners com a almoina. Procureu-vos bosses que no es facin malbé, reuniu-vos al cel un tresor que no s'acabi; allà, els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no destrossen res. 34 Perquè on teniu el tresor, hi tindreu el cor.
Ac 4, 32 – 35
32 La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com a propis els béns que
posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. 33 Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de
Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells.
34 Ningú d'entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o de cases les venien,
portaven el producte de la venda, 35 i el dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de cadascú.
1Tim 6, 6-10
6 I és cert que la pietat és un gran negoci, si un s'acontenta amb el que té! 7 Perquè hem vingut en aquest món
sense res, i no ens en podrem endur res. 8 Mentre tinguem, doncs, menjar i vestit, donem-nos per satisfets. 9 Els qui
volen enriquir-se cauen en temptacions i paranys, i en molts desigs insensats i perniciosos, que enfonsen els homes en
la ruïna i la perdició. 10 Perquè l'amor al diner és l'arrel de tots els mals. Per haver-s'hi llançat, alguns s'han desviat
de la fe i ells mateixos s'han clavat a l'ànima molts sofriments.
Què et crida l’atenció sobre l’ús dels diners?
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Lloat sigueu, 93
93. Avui creients i no creients estem d’acord que la terra és essencialment una herència comuna, els fruits de
la qual han de beneficiar tothom. Per als creients, això es converteix en una qüestió de fidelitat al Creador, perquè
Déu va crear el món per a tots. Per consegüent, qualsevol plantejament ecològic ha d’incorporar una perspectiva
social que tingui en compte els drets fonamentals dels més postergats. El principi de la subordinació de la propietat
privada a la destinació universal dels béns i, per tant, el dret universal al seu ús és una «regla d’or» del
comportament social, i el «primer principi de tot l’ordenament ètico-social». La tradició cristiana mai no ha
reconegut com a absolut o intocable el dret a la propietat privada i ha subratllat la funció social de qualsevol forma
de propietat privada. Sant Joan Pau II va recordar amb molt èmfasi aquesta doctrina, dient que «Déu ha donat la
terra a tot el gènere humà perquè aquesta sustenti tots els seus habitants, sense excloure ningú ni privilegiar ningú».
Són paraules denses i fortes. Va remarcar que «no seria veritablement digne de l’home un tipus de
desenvolupament que no respectés i promogués els drets humans, personals i socials, econòmics i polítics, incloenthi els drets de les nacions i dels pobles». Amb tota claredat explicà que «l’Església defensa, sí, el legítim dret a la
propietat privada, però ensenya amb no menor claredat que sobre tota propietat privada hi grava sempre una
hipoteca social, perquè els béns serveixin a la destinació general que Déu els ha donat». Per tant, afirmà que «no és
conforme amb el designi de Déu usar aquest do de tal manera que els seus beneficis afavoreixin només uns pocs».
Això qüestiona seriosament els hàbits injustos d’una part de la humanitat.
Lloat sigueu, 156
156. L’ecologia humana és inseparable de la noció de bé comú, un principi que acompleix un rol central i
unificador en l’ètica social. És «el conjunt de condicions de la vida social que fan possible a les associacions i a cada
un dels seus membres la consecució més plena i més fàcil de la pròpia perfecció».

Completa la següent graella:
Escriu tres interrogants que t’hagi suggerit la
lectura d’aquests textos

Escriu tres frases que sintetitzin allò que has
llegit
Escriu tres conclusions per a la teva vida
cristiana
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4. LA PAU, FRUIT DE...
Llegir el text bíblic i escriu dos o tres frases que resumeixin allò que Jesús vol dir amb aquesta frase.
Jn 14,27
27 »Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. Que els vostres cors s'asserenin i no
temin.
Lloat sigueu,201
201. La major part dels habitants del planeta es declaren creients, i això hauria de provocar a les religions
d’entrar en un diàleg entre elles orientat a la protecció de la natura, a la defensa dels pobres, a la construcció d’una
xarxa de respecte i de fraternitat. És imperiós també un diàleg entre les ciències mateixes, perquè cada una sol recloure’s en els límits del seu propi llenguatge, i l’especialització tendeix a convertir-se en aïllament i en absolutització
del propi saber. Això impedeix d’afrontar adequadamente els problemes del medi ambient. També es torna necessari un diàleg obert i amable entre els diferents moviments ecologistes, en què no falten les lluites ideològiques. La
gravetat de la crisi ecològica ens exigeix a tots pensar en el bé comú i avançar en un camí de diàleg que requereix
paciència, ascesi i generositat, recordant sempre que «la realitat és superior a la idea».
Lloat sigueu, 48 i 49
48. L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts, i no podrem afrontar adequadament la degradació
ambiental si no prestem atenció a causes que tenen a veure amb la degradació humana i social. De fet, la deterioració de l’ambient i la de la societat afecten d’una manera especial els més febles del planeta: «Tant l’experiència comuna de la vida ordinària com la recerca científica demostren que els efectes més greus de totes les agressions ambientals els sofreix la gent més pobra». Per exemple, l’esgotament de les reserves ictícoles perjudica especialment els
qui viuen de la pesca artesanal i no tenen cap manera de reemplaçar-la, la contaminació de l’aigua afecta particularment els més pobres que no tenen possibilitat de comprar aigua envasada, i l’elevació del nivell del mar afecta principalment les poblacions costaneres empobrides que no tenen on traslladar-se. L’impacte dels desajusts actuals es
manifesta també en la mort prematura de molts pobres, en els conflictes generats per falta de recursos i en tants
altres problemes que no tenen espai suficient en les agendes del món.
49. Voldria advertir que no sol haver-hi consciència clara dels problemes que afecten particularment els exclosos. Ells són la major part del planeta, milers de milions de persones. Avui són presents en els debats polítics i econòmics internacionals, però sovint sembla que els seus problemes es plantegen com un apèndix, com una qüestió que
s’hi afegeix gairebé per obligació o de manera perifèrica, si és que no són considerats un mer dany col·lateral. De fet,
a l’hora de l’actuació concreta, queden sovint en el darrer lloc. Això es deu en part al fet que molts professionals,
formadors d’opinió, mitjans de comunicació i centres de poder estan situats lluny d’ells, en àrees urbanes aïllades,
sense prendre contacte directe amb els seus problemes. Viuen i reflexionen des de la comoditat d’un desenvolupament i d’una qualitat de vida que no estan a l’abast de la majoria de la població mundial. Aquesta falta de contacte
físic i de trobament, a vegades afavorida per la desintegració de les nostres ciutats, ajuda a cauteritzar la consciència
i a ignorar part de la realitat en anàlisis esbiaixades. Això a vegades conviu amb un discurs «verd». Però avui no podem deixar de reconèixer que un veritable plantejament ecològic es converteix sempre en un plantejament social,
que ha d’integrar la justícia en les discussions sobre l’ambient, per tal d’escoltar tant el clamor de la terra com el
clamor dels pobres.
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Completa la següent graella a partir dels textos de l’encíclica Lloat sigueu:

Els cristians tenim la responsabilitat de lluitar per
la pau perquè...

Per a fer possible la pau, és necessari...
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5. COMPROMÍS PER LA JUSTÍCIA
Amb aquests textos de l’encíclica i bíblics et volem ajudar a aprofundir en la següent qüestió.
Lloat sigueu, 189
189. La política no ha de sotmetre’s a l’economia i aquesta no ha de sotmetre’s als dictàmens i al paradigma
eficientista de la tecnocràcia. Avui, pensant en el bé comú, necessitem imperiosament que la política i l’economia, en
diàleg, es col·loquin decididament al servei de la vida, especialment de la vida humana. La salvació dels bancs a tota
costa, fent-ne pagar el preu a la població, sense la ferma decisió de revisar i reformar el sistema sencer, referma un
domini absolut de les finances que no té futur i que només podrà generar noves crisis després d’una llarga, costosa i
aparent guarició. La crisi financera de 2007-2008 era l’ocasió per al desenvolupament d’una nova economia més
atenta als principis ètics i per a una nova regulació de l’activitat financera especulativa i de la riquesa fictícia. Però no
hi va haver una reacció que portés a repensar els criteris obsolets que continuen regint el món. La producció no és
sempre racional, i sol estar lligada a variables econòmiques que fixen per als productes un valor que no coincideix
amb el seu valor real. Això porta moltes vegades a una sobreproducció d’algunes mercaderies, amb un impacte ambiental innecessari, que al mateix temps perjudica moltes economies regionals. La bombolla financera també sol ser
una bombolla productiva. En definitiva, el que no s’afronta amb energia és el problema de l’economia real, la que fa
possible que es diversifiqui i millori la producció, que les empreses funcionin adequadament, que les petites i mitjanes empreses es desenvolupin i creïn ocupació.
Analitza el compromís de Jesús a favor de la justícia
Mt 5, 10
10 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
Mt 7,12
12 »Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes.
Mt 20, 1-16
1 »Perquè amb el Regne del cel passa com amb un propietari que va sortir de bon matí a llogar treballadors per a
la seva vinya. 2 Després de fer tractes amb ells per un jornal d'un denari, els envià a la seva propietat. 3 Va tornar a
sortir cap a mig matí, en veié d'altres que s'estaven a la plaça sense feina 4 i els digué:
»--Aneu també vosaltres a la meva vinya i us donaré el que sigui just.
5 »Ells hi van anar. Cap a migdia i cap a mitja tarda va sortir una altra vegada i va fer el mateix. 6 Encara va sortir
cap al final de la tarda, en va trobar d'altres i els digué:
»--Per què us esteu aquí tot el dia sense fer res?
7 »Ells li responen:
»--És que ningú no ens ha llogat.
»Els diu:
»--Aneu també vosaltres a la meva vinya.
8 »Quan va arribar el vespre, l'amo de la vinya va dir a l'encarregat:
»--Crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels qui han arribat darrers i acaba pels primers.
9 »Vingueren, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda i van cobrar un denari cada
un. 10 Quan va tocar als primers, es pensaven que cobrarien més, però també van rebre un denari. 11 Mentre cobraven, protestaven contra el propietari 12 i deien:
»--Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut de suportar el
pes de la jornada i la calor.
13 »L'amo va respondre a un d'aquests:
»--Company, jo no et faig cap injustícia. ¿No havíem fet tractes per un denari? 14 Doncs pren el que és teu i véste'n. A aquest darrer li vull donar igual que a tu. 15 ¿Que no puc fer el que vull amb el que és meu? ¿O és que tens
enveja perquè jo sóc generós?
16 »Així, els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers.
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Mt 25, 31-46
31 »Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà en el seu tron
gloriós. 32 Tots els pobles es reuniran davant seu, i ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les
ovelles de les cabres, 33 i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra. 34 Aleshores el rei dirà als
de la seva dreta:
»--Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del
món. 35 Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau
acollir; 36 anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure'm.
37 »Llavors els justos li respondran:
»--Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? 38 ¿Quan et
vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? 39 ¿Quan et vam veure malalt o a la
presó, i vinguérem a veure't?
40 »El rei els respondrà:
»--Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu.
41 »Després dirà als de la seva esquerra:
»--Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. 42 Perquè tenia fam, i no
em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu beure;43 era foraster, i no em vau acollir; anava despullat, i no em
vau vestir; estava malalt o a la presó, i no em vau visitar.
44 »Llavors ells li respondran:
»--Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la presó, i no et vam assistir?
45 »Ell els contestarà:
»--Us ho asseguro: tot allò que deixàveu de fer a un d'aquests més petits, m'ho negàveu a mi.
46 »I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna.
Lc 10, 25-37
25 Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:
--Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
26 Jesús li digué:
--Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
27 Ell va respondre:
-- Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces i amb tot el
pensament, i estima els altres com a tu mateix.
28 Jesús li digué:
--Has respost bé: fes això i viuràs.
29 Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
--I qui són els altres que haig d'estimar?
30 Jesús va contestar dient:
--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se
n'anaren deixant-lo mig mort. 31 Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per
l'altra banda. 32 Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra banda.
33 »Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. 34 S'hi acostà, li amorosí les
ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va
ocupar. 35 L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li:
»--Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.
36 »Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels
bandolers?
37 Ell respongué:
--El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
--Vés, i tu fes igual.
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Lc 16, 19-31
19 »Hi havia un home ric que portava vestits de porpra i de lli i celebrava cada dia festes esplèndides. 20 Un pobre
que es deia Llàtzer s'estava ajagut vora el seu portal amb tot el cos nafrat, 21 esperant de satisfer la fam amb les
engrunes que queien de la taula del ric; fins i tot venien els gossos a llepar-li les nafres.
22 »El pobre va morir, i els àngels el portaren al costat d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar.
23 »Arribat al reialme de la mort, enmig de turments, alçà els ulls i veié de lluny Abraham, amb Llàtzer al seu
costat. 24 Llavors va exclamar:
»--Abraham, pare meu, tingues pietat de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui
la llengua, perquè sofreixo terriblement enmig d'aquestes flames.
25 »Abraham li respongué:
»--Fill, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena, mentre que Llàtzer només va rebre mals. Ara, doncs,
ell troba aquí consol i tu, en canvi, sofriments. 26 A més, entre nosaltres i vosaltres hi ha oberta una fossa tan
immensa, que ningú, per més que vulgui, no pot travessar d'aquí on som cap a vosaltres, ni d'on sou vosaltres cap
aquí.
27 »El ric va insistir:
»--Llavors, pare, t'ho prego: envia'l a casa del meu pare, 28 on tinc encara cinc germans. Que Llàtzer els adverteixi,
perquè no acabin també ells en aquest lloc de turments.
29 »Abraham li respongué:
»--Ja tenen Moisès i els Profetes: que els escoltin.
30 »El ric insistí encara:
»--No, pare meu Abraham, no els escoltaran. Però si un mort va a trobar-los, sí que es convertiran.
31 »Abraham li digué:
»--Si no escolten Moisès i els Profetes, tampoc no els convencerà cap mort que ressusciti.
Completa la següent graella:
Quina relació hi ha entre fe i justícia? Es pot ser
cristià sense implicar-se per un món més just?
Perquè?

La justícia que proposa Jesús a l’Evangeli,
s’identifica amb la justícia tal com l’entén la nostra societat? Què afegeix?

Pensa en alguna forma concreta de compromís
cristià per la justícia des de la proposta de Jesús
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