
CONVIVÈNCIES JUVENILS

Sigues Feliç

BANYALBUFAR, del 20 al 22 d’ABRIL de 2017

AQUEST LLIBRET PERTANY A:

«Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que 
es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia 
passat.  Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a cami-
nar amb ells,  però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. Jesús els preguntà: —De 
què parleu entre vosaltres tot caminant? Ells es van aturar amb un posat de decepció, 
i un dels dos, que es deia Cleofàs, li res-pongué: —¿Tu ets l’únic foraster dels que hi 
havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests dies? Els preguntà: —Què hi 
ha passat? Li contestaren: —El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en 
paraules da-vant de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents 
el van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar.  Nosaltres esperàvem 
que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat 
aquestes coses! És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de 
bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut 
una visió d’àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres 
han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no 
l’han vist pas. Aleshores Jesús els digué: —Feixucs d’enteniment i de cor per a creure 
tot el que havien anunciat els pro-fetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans 
d’entrar a la seva glòria? Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels 
de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen 
a ell. Mentrestant, s’acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. 
Però ells van insistir amb força dient-li: —Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia 
ja ha començat a declinar. I va entrar per quedar-se amb ells.  Quan s’hagué posat amb 
ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se’ls obri-
ren els ulls i el van reco-nèixer, però ell desaparegué del seu davant. I es van dir l’un a 
l’altre: —¿No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava 
pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Llavors mateix es van aixecar de taula i 
se’n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reu-nits els Onze i els qui eren amb ells»

 Què pensaven els deixebles? Quines eren els seus gestos? 
 I les seves paraules?
 Quina era l’opinió de Jesús? Què fa Jesús? 
 Quines paraules que diu Jesús?
 Com varen reconèixer a Jesús?
 Quina va ser l’actitud dels deixebles en veure Jesús?
 Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?
       __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TROBADES DE JESÚS
ELS DEIXEBLES D’EMAÚS
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- Què és la felicitat per a tu?
_______________________________________________________________
- Senyala 4 moments de la teva vida en els quals siguis o 
hagis estat feliç.
1 - ___________________________________________________________
2 - ___________________________________________________________
3 - ___________________________________________________________
4 - ___________________________________________________________

ENTREVISTA A: 
___________________

ENTREVISTA TELEVISIVA

ESCALA DE LA FELICITAT
Déu ens ha creat a imatge i semblança,

únics i irrepetibles

Les escenes que els agradat més i menys
____________________________________________________
Quin és el missatge que ens vol transmetre?
____________________________________________________
Sentiments i emocions que els ha produït
____________________________________________________
Triar un color per a les teves emocions
____________________________________________________

TROLLS

2

9

15

«Jesús se n’anà amb ell. El seguia molta gent que l’empenyia pertot 
arreu. Hi havia una dona que patia d’hemorràgies des de feia dotze 
anys. Havia sofert molt en mans de metges i s’hi havia gastat tot el que 
tenia, però no havia obtingut cap mi-llora, sinó que anava de mal en pi-
tjor. Aquesta dona, que havia sentit parlar de Je-sús, se li va acostar per 
darrere enmig de la gent i li tocà el mantell, perquè pensa-va: «Només 
que li pugui tocar la roba, ja em curaré.» Immediatament va deixar de 
perdre sang i sentí dintre d’ella que estava guarida del mal que la tur-
mentava. Jesús s’adonà a l’instant de la força que havia sortit d’ell i 
es girà per preguntar a la gent: — Qui m’ha tocat la roba?
Els seus deixebles li contestaren:
— ¿Veus que la gent t’empeny pertot arreu i encara preguntes qui 
t’ha tocat?
Però Jesús anava mirant al seu voltant per veure la qui ho havia fet. Lla-
vors aquella dona, que sabia prou bé què li havia passat, tremolant de 
por es prosternà davant d’ell i li va explicar tota la veritat. Jesús li digué:
— Filla, la teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau i queda guarida del 
mal que et turmentava.»

 Quin mal tenia la dona? 
 Què feia la societat davant la situació de la dona? 
 Paraules que diu? Què pensa la dona?
 Quina era l’opinió de Jesús sobre la dona? 
 Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
 Què varen fer els deixebles davant la situació de Jesús?
 Quina va ser la reacció de Jesús?
 Quina va ser l’actitud de la dona en convertir-se?
 A què va venir Jesús a aquest món?
 Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?

       __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TROBADES DE JESÚS
La dona de fe 
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PROHIBIT SUICIDAR-SE 
EN PRIMAVERA

Paris. Fa vint anys. Un jove toca a una porta. Damunt ella, un cartell dibuixat:
 «Qualsevol que tingui necessitat, cridi en aquesta porta. Aquí hi viu 
un pobre home disposat a ajudar a qui pugui necessitar-ho.»
 — Pare, vengui amb jo. Junt a ca meva un home ha intentat suïcidar-
se. No és mort encara.
 El que va veure després d’uns minuts Abbé Pierre davant de sí, era 
un expresoner. Assassinà son pare, i acabava la seva condemna de vint anys 
de presó.
 Una vegada en llibertat, havia tingut l’ocurrència de formular-se a sí 
mateix una pregunta original:
 — A qui l’interessa que segueixi vivint?
 I no va trobar resposta. Sense amics, sense família, tancat per la des-
esperació, havia escollit el carreró negre del suïcidi.
 L’Abbé Pierre no li va dir lo de sempre: «Te donaré una mà. No te 
desesperis, doncs sempre hi ha una porta oberta als qui sofreixen»
 Tot el contrari. Primer li aplica els auxilis urgents per què no es des-
sagnés. Llavors el prengué del coll:
 — Desgraciat! No et puc donar res. Treball de vespre per les mares 
abandonades, per la gent sense sòtil, pels nins malalts. Jo també estic malalt 
i no puc més. Em vols ajudar?... Abans de matar-te, vols donar una mà a tota 
aquesta gent que espera?.
 Aquell home no va morir. I no sols va seguir viu, sinó el que és més 
important: Sabia per què havia de morir!. No se pot morir, quan està tot per 
fer, quan segueix existint l’única raó per viure: ELS ALTRES.

Els trolls eren feliços

1.- Cantat
2.- Ballant
3.- Abraçant-se

¿Quines son les meves raons per viure?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

«Però de bon matí es va presentar de nou al temple. Tot el poble acudia 
cap a ell. S’assegué i començà a instruir-los. Llavors els mestres de la 
Llei i els fariseus li van portar una dona que havia estat sorpresa en el 
moment de cometre adulteri. La po-saren allà al mig,  i li digueren:
— Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre 
adulte-ri.  Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar aquestes dones. I 
tu, què hi dius?
Li feien aquesta pregunta amb malícia per tenir de què acusar-lo. Però 
Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit.  Ells continuaven 
insistint en la pre-gunta. Llavors Jesús es va posar dret i els digué:
— Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
Després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això, 
s’anaren re-tirant l’un darrere l’altre, començant pels més vells. Je-
sús es va quedar sol, i la dona encara era allà al mig. Jesús es posà dret i 
li digué:     — Dona, on són? ¿Ningú no t’ha condemnat?
Ella va respondre: — Ningú, Senyor.
Jesús digué:  — Jo tampoc no et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant 
no pequis més.»

       Com eren el fariseus i escribes? Què fan amb la dona? 
 Paraules que diuen? Com eren considerats per la gent?
 Quina era l’opinió de Jesús sobre la dona? 
 Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
 Què varen fer els fariseus davant la situació de Jesús?
 Quina va ser la reacció de Jesús?
 Quina va ser l’actitud de la dona en convertir-se?
 A què va venir Jesús a aquest món? 
 Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?

       __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TROBADES DE JESÚS
La dona adultera 
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Escriu un epitafi ideal per a la teva tomba

4

u Escriu 10 coses que admires dels altres: fes la teva llista i després 
busca exemples de persones que coneixes que així es comporten. 

1- __________________________________________________________________
2- __________________________________________________________________
3- __________________________________________________________________
4- __________________________________________________________________
5- __________________________________________________________________
6- __________________________________________________________________
7- __________________________________________________________________
8- __________________________________________________________________
9- __________________________________________________________________
10- _________________________________________________________________

u Pensa en 5 persones de la teva família, escola, amics que et solen 
donar un cop de mà o treballes bastant amb ells. Respon a cada un 
d´elles: Què les has d´agrair? Què valores d´elles? 

u Escriu una carta a aquella persona de la que et sents molt agraït 
o que han influenciat per bé en la teva vida. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

LA GRATITUT

13

«Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home 
que es deia Zaqueu, cap de publicans. Era un home ric. Zaqueu 
buscava de veure qui era Je-sús, però la gentada li ho impedia, per-
què era petit d’estatura. Llavors s’avançà cor-rent i es va enfilar 
dalt d’un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per 
allí. Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
— Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a 
casa teva.
Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. Tots els qui ho van 
veure murmuraven contra Jesús i deien:
— Ha anat a allotjar-se a casa d’un pecador!
Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li digué:
— Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui 
he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades 
més.
Jesús li digué:
— Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè també 
aquest home és fill d’Abraham. El Fill de l’home ha vingut a 
buscar i salvar allò que s’havia perdut.»

       Com era Zaqueu? Què fa Zaqueu? 
 Paraules que diu? Com era considerat per la gent?
 Quina era l’opinió de Jesús sobre Zaqueu? 
 Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
 Què va fer Zaqueu davant la invitació de Jesús?
 Quina va ser la reacció de la multitud?
 Quina va ser l’actitud de Zaqueu en convertir-se?
 A què va venir Jesús a aquest món?
 Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?

       __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TROBADES DE JESÚS
zaqueu
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Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
BOCA

Quines són les paraules que més diu JESÚS?
De què parla?
Amb quines persones dialoga?
Què ensenya i què predica?
Què denuncia?

Per respondre a les preguntes llegeix:
 Mt 4,17 Mc 1, 14-20
 Mt 4,23 Lc 11,1-4
 Mt 5,3-12 Lc 11, 42-44
 Mt 7, 1-5 Lc 15, 1-32
 Mt 11,25-30 Jn 10, 1-18
 Mt 16,24-26

512

u Quins son els somnis de Jesús?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

u Què puc fer jo per seguir els somnis de Jesús?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La vida de tots els éssers humans, neix, creix, es desenvolupa i 
arriba a la seva maduresa, en, per, i per la «trobada». 

La «trobada» dels pares comunica la vida al fill.
La «trobada» dels pares i els fills, i dels germans entre si, constitueix 

la família, principi i fonament de la societat i de lEsglésia.
La «trobada» amb les persones properes obre la nostra ment i el 
nostre cor al món, dóna lloc a l´amistat, i fa possible que la societat 

creixi i es desenvolupi amb vitalitat.

Jesús és Déu que s´encarnà perquè vol «trobar-se» amb nosaltres, 
els éssers humans de tots els temps i de tots els llocs.

Tenim un Déu que s´abaixa i ve a la terra.

ELS SOMNIS DE JESÚS

LES TROBADES DE
JESÚS AMB PERSONES



Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
ULLS

Què mira JESÚS?
Com miren els seus ulls?
A quines persones miren?
Què ensenya la seva mirada?

Per respondre a les preguntes llegeix:
  Mc 12,41-44
  Mt 6, 36-34
  Lc 22, 60-62
  Lc 19, 1-10
  Jn 9, 1-7
  Jn 11,32-44

6

u Preguntes als diferents testimonis

1- __________________________________________________________________

2- __________________________________________________________________

3- __________________________________________________________________

4- __________________________________________________________________

RONDA DE TESTIMONIS

u Quin és el teu somni?

__________________________________________________________

Les benaurances de Mateu (Mateu 5, 1-12)
«En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li 
acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a ins-
truir-los dient: 
— Feliços els pobres en l´esperit: d´ells és el Regne del cel! 
— Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
— Feliços els humils: ells posseiran la terra!
— Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
— Feliços els compassius: Déu sen compadirà!
— Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
— Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
— Feliços els perseguits pel fet de ser justos: dells és el Regne del cel!
— Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us persegui-
ran i es-camparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-
vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. 
També així van perseguir els profetes que us han precedit.»

SUBHASTA DE SOMNIS
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Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
MANS

Què fa JESÚS amb les seves MANS?
A quines persones toca?
Amb quines persones se relaciona?
A quines obres dona més importancia?

Per respondre a les preguntes llegeix:
 Mt 4, 23-25  Mt 9, 18-31  Mc 8, 22-26
 Mt 6, 1-4  Mt 19, 13-15  Jn 10, 1-18
 Mt 6, 24  Mt 20, 26-28  Jn 13, 1-16
 Mt 8, 1-4  Mc 2, 15-17

Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
COR

Què umpl el COR de JESÚS?
Quins sentiments viu i té?
A qui estima?
Què valora i aprecia?
Per què s’alegra?
Què l’entristeix?

Per respondre a les preguntes llegeix:
 Mt 6,19-21  Lc 6, 27-38
 Mt 6, 24  Lc 15, 1-32
 Mt 6,25-34  Jn 19, 31-37
 Mt 11, 28-30  Jn 20,26-29
 Mt 22,34-40

710



Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
CAP

Amb què umpl Jesús el seu CAP?
Què pensa?
En què somnia?
A què dona valor?
Per què fa les coses?

Per respondre a les preguntes llegeix:
 Mt 5, 3-12  Mt 18, 1-4
 Mt 6, 1-34  Mc 15,16-20
 Mt 7, 7-11  Lc 12, 22-32
 Mt 13, 44-46  Jn 19,30
 

8 Convivències Maristel·la 2004

RADIOGRAFIA DE JESÚS
PEUS

Quins camins recorren els peus de Jesús?
Quins llocs visita?
Quins esforços realitza?
Quines metes se proposa?

Per respondre a les preguntes llegeix:
 Mt 7, 13-14  Lc 6, 12-16
 Mt 8, 18-22  Lc 10, 29-37
 Mt 9,36-38  Lc 24, 13-35
 Mt 16, 24-26  Jn 10, 1-15
 Mt 18, 12-14
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