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GUIÓ DE LES CONVIVÈNCIES JUVENILS ver. 5 
(Casa Franciscanes de la Colònia de Sant Jordi, del 24 al 26 de gener de 2020) 

 

TU TAMBÉ POTS SER SANT 
 
 

«El secreto de la santidad es la amistad con Cristo y la adhesión fiel a su voluntad» 
(Benedicto XVI, Disc. a los seminaristas, Colonia-Alemania, 19-agosto-2005). 

 
 
 

PER ENTENDRE DE QUÈ VA 
 

¿ Debemos todos ser «santos» ? 
 
Sí. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios en el amor, corresponder totalmente a los de-
seos de Dios. Debemos permitir a Dios «que viva su vida en nosotros» (beata Teresa de Calcu-
ta). Esto significa ser «santo». [2012-2016, 2028-2029] 
 
Todo hombre se hace la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo ser yo 
mismo? La fe responde que sólo en la -> SANTIDAD llega el hombre a ser aquello para lo que 
lo creó Dios. Sólo en la santidad encuentra el hombre la verdadera armonía consigo mismo y 
con su Creador. Pero la santidad no es una perfección hecha a medida por uno mismo, sino la 
unión con el amor hecho carne, que es Cristo. Quien de este modo logra la nueva vida se en-
cuentra a sí mismo y llega a ser santo. YOUCAT 
 

El Señor no nos exige grandes obres sino únicamente entrega y agradecimiento. 
No necesita nuestras obras, sino únicamente nuestro amor. SANTA TERESA DEL 
NIÑO JESÚS 
 
La santidad no es el lujo de unes pocas personas, sinó sencillamente una obliga-
ción para ti y para mí. BEATA TERESA DE CALCUTA 
 
Ser santo no es oficio de pocos ni una pieza de museo. La santidad ha sido en to-
do tiempo la sustancia de La vida cristiana. DON LUIGIGIUSSANI (1922-2005, 
sacerdote italiano, fundador de Comunión y Liberación) 

 
 
GRUPS PARTICIPANTS: 
 

Grup Jove Amics de Jesús (Llucmajor) 
Grup Jove Amics de Jesús (Palmanyola, Bunyola i Sóller) 
Joves de parroquia (Esporles, Banyalbufar i Estellencs) 
Grup Sa Moguda amb Jesús (Santa Catalina Tomàs)
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ABANS DE LA PARTIDA 
 
 
MISSATGE PELS JOVES ABANS DE LA SORTIDA 
 
ORGANITZACIÓ DE LES CONVIVÈNCIES 

 
Arribada al Casal de la Colònia de Sant Jordi divendres a les 20h amb els cotxes dels anima-
dors. Sortida de la rectoria a les 18:30h 

 
Tornada diumenge a les 16:00h amb els cotxes dels pares i mares. 
 
Convidam als pares i mares i germans  a venir a la Celebració de l’Eucaristia de diumenge a 
les 12:30h a l’església de la Colònia Sant Jordi i a dinar amb nosaltres 
 
OJO!! 
Necessitam saber abans de dijous a les 12h ¿Quants de pares i mares vendran a dinar diu-
menge? 

 
MAPA DE SITUACIÓ: 
https://goo.gl/maps/bfHEh2vrgT7wDc1p8 
 
MATERIAL  

- Sopar del divendres (IMPORTANT) 
- Motxilla o bossa per la roba 
- Fulard o camiseta del Grup Jove 
- Sac de dormir o llençols 
- Un necesser amb: sabó, pinta, raspall, pasta de dents, una tovallola mitjana 
- Estoreta per asseure en terra 
- Llanterna i piles per la llanterna 
- Per vestir-se (Tota la roba ha de ser vella) 
- Roba per abric (pel vespre) 
- Pijama 
- Sabates esportives per caminar 
- Cantimplora 

 
PREGUNTA IMPORTANT 
¿Tens alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? 
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TASQUES 
 

TASQUES DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
POSAR/LLEVAR TAULA GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

ESCURADA GRUP 4 GRUP 5 GRUP 1 

NETEJA BANYS GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

NETEJA SALES/EXTERIORS GRUP 5 GRUP 1 GRUP 2 
 
 

GRUPS JOVES 
 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 
MARIA BEL MOJER 
PAQUITA GARCIA 

RAUL ANDIÓN 

RAMON ARBONA 
FRANCISCA GINARD 

JAUME POCOVI 
JOANA MARIA ARBÓS 

PACO SAEZ 
FRANCISCA QUETGLAS 

ANTONIA M. CABALLERO 

FRANCISCA ALFIERI 
RAFA DE URZEDA 

FRANCISCA RIPOLL 
 

JUAN TORRES 
CRISTINA ARBONA 
CATALINA NADAL 

 

Margalida Auli 
Helena Estarelles 
Toni Ensenyat 
Jaume Febrer 
Cristina Ezugworie 
Marta Ferrà 

Cosme Mayol 
Ana Luca 
Pilar Alberti 
Maria Teresa Bauzà 
Joan Marc Alcover  
Cecelia Cayas 
Pere Antoni Garau 
(dissabte) 

Maria Darder 
Julio Febrer 
Loreto Fouminaya 
Maria del Mar Ginard 
Maria Teresa Munar 
Jordi Peñas 

Aina Mir 
Aurora Pujol 
Jaume Alcover 
Margarita Torres 
Tomeu Vicens 
Bartomeu Frau 

Maria Coll 
Margalida Nadal 
Victòria Arbona 
Pep Oliver 
Bernat Mestre 
Lucia Martí  

 

 
ORGANITZACIÓ MENÚS 

 
 DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

BERENAR  - Cafè amb llet, galetes, pa 
amb embotits 

- Cafè amb llet, galetes, pa 
amb embotits 

 
DINAR 

 
 - Macarrons amb salsa de 

tomàtiga i carn picada / Fruita 
- Paella / Ensaïmada i gelat 
de xocolata/vainilla 

BERENAR  - Pa Bimbo / Nocilla  

 
SOPAR 

 

-Cadascú el seu 
-Truites animadors 

- Pitera de pollastre amb en-
salada i patates frites / Iogurt  

 
 

LLISTA DEL MATERIAL ALIMENTACIÓ 
  

- Café – Llet     Galetes 
- Cereals      Embotits (formatge/jamon) 
- Oli      Ketchup (rectoria) 
- Pasta macarrons (rectoria)   Pots de tomàtiga (rectoria) 
- Iogurt gustos     Natilles vainilla 
- Pa bimbo     Nocilla (rectoria) 
- Sucre (rectoria)     Nesquick / Cola Cao 
- Lletuga      Tomàtigues 
- Cebes      Fruita  
- Sopar de divendres (truites) 



 
 

CRIDATS A LA SANTEDAT / 5 

PLANNING DE LES CONVIVÈNCIES 
 

DIVENDRES 
24 de gener de 2020 

DISSABTE 
25 de gener de 2020 

DIUMENGE 
26 de gener de 2020 

 

  8:00 h 
8:15 h 
8:30 h 

Aixecar-se 
Bon dia (RA) 
PREGÀRIA (RA) 

8:00 h 
8:15 h 
8:30 h 

Aixecar-se 
Bon dia (JT) 
PREGÀRIA (JT) 

9:00 h – BERENAR – DESCANS  

  
 

9:30 h 
 
 
10:30 
 
 
11:00 h 
 
11:30h 
 
 
 
13:30h 

DINÀMICA 1 
Qualitats i valors dels sants  
 
DINÀMICA 2 
La santedat dins la família 
 
BERENAR - DESCANS 
 
DINÀMICA 3 
Testimonis de persones: 
¿Què és la santedat per a mi? 
 
JOCS DE DIVERSIÓ 
(MB-JP-PS) 

9:30 h 
 
 
10:30 h 
 
 
11:30 h 
 
12:00 h 
 
 
 
12:30 h 

Neteja i recollida de les 
habitacions 
 
DINÀMICA 6 
Els amics sants de Jesús 
 
BERENAR - DESCANS 
 
DINÀMICA 7 
Preparació de la Celebració 
de l’Eucaristia 
 
EUCARISTIA Església 
Convidar els pares i mares 

14:00 h – DINAR – DESCANS  

19:30h 
 
 
 
 
20:00h 

Sortida dels diferents 
pobles amb cotxes 
particulars dels ani-
madors 
 
Arribada a la Colònia 
de Sant Jordi 
 
Explicació i organitza-
ció de les normes de 
les convivències. (MB-
JT) 
 
Distribució habitacions 

16:00h 
 
 
 
17:00h 
 
17:30h 
 
 
 
 
19:30h 
 
 
 
20:00h 

DINÀMICA 4 
La crida a la santedat dins les 
cançons  
 
BERENAR – DESCANS 
 
DINÀMICA 5 
Preparació del sketch per la 
vetlada del vespre relacionat 
amb el tema 
 
PREGÀRIA (ERA) Església 
¿Què puc fer jo per ser sant? 
(A posta de sol) 
 
DUTXES  

 Dinar amb els pares i mares 
 
Foto final de tot el grup 
 
Partida amb els cotxes dels 
pares i mares 
 

21:00 h – SOPAR – DESCANS  

22:00 h 
 
 
 
 

23:30 h 
 

24:00 h 

VETLADA DE JOCS  
Jocs de interacció, con-
fiança i coneixement 
(FA-JT-RA) 
 
PREGÀRIA (RA) 
 
DORMIR 

22:00 h 
 
 
 

24:00 h 

VETLADA DE TEATRE 
Cada grup interpreta sketch 
preparat a la tarda 
 
DORMIR 
 

 

  
 
 

24:00 h REUNIÓ ANIMADORS 24:00 h REUNIÓ ANIMADORS   
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INTRODUCCIÓ 
 
1.- PERFORMANCE (JUAN TORRES) 
Un animador sortirà vestit de SUPER SANT, amb una camiseta de Superman i un calçons de 
super heroi, una capa, etc... Fent veure que ell és el SANT entre tots els sants. 
Es deixa caure la pregunta:  
 És possible ser sant? 
 És possible ser un heroi cristià? 
 
2.- EXPLICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES CONVIVÈNCIES (MARIA BEL-JUAN TORRES) 
  - Horari del cap de setmana 
  - Llocs per estar i pel descans 
  - Atenció a la neteja i al reciclatge 
  - Explicar el quadre de tasques 
  - OJO! En el trànsit quan sortim del casal 
  - Bandeja per mòbils abans de fer les dinàmiques 
  - Separació de nins i nines per dormir 
  - Iniciativa i confiança: mòbils recollits per activitats 
  - No entrar en les habitacions el temps de descans 
  - etc... 
 

 
 
 

VETLADA DE CONEIXEMENT 
 
OBJECTIU 
 - Un primer contacte amb joves que no se coneixen 
 - Jocs de coneixement 

 
Vetlada de jocs d’interacció, de confiança i de coneixement (FRANCISCA ALFIERI – 
RAUL ANDIÓN – JUAN TORRES) 
 
Per més informació llibre de jocs: 

KLAUS W. VOPEL,  «Juegos de interacción para adolescentes y jóvenes» 
Editorial CCS 

 
JOC DE LA PINÇA BALLARINA 
 
Per conèixer els noms dels components del grup. 
Un agafa una pinça d’estendre la roba i se’n va a qualsevol company del grup i li diu o dema-
na qualsevol cosa indicant sempre el seu nom. L’altre ha de respondre sempre amb el nom 
del qui li demana i després la resposta o pregunta que li ha demanat. Si respon sense dir el 
nom rep la pinça que després haurà de passar a un altre amb la mateixa dinàmica. 
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DINÀMICA 1 – QUALITATS I VALORS DELS SANTS 
 
OBJECTIU 

- Descobrir quines son les qualitats i valors de qualsevol sant. 
- Conèixer diversos sants de la història de la humanitat 
- Descobrir quines son les eines en que han lluitat molts de sants 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (PACO SAÉZ) 
 
La dinàmica consisteix en que els joves puguin experimentar els vertaders valors d’un sant. 
Vides de sants: 

GRUP 1- Sant Francesc d’Assis 
GRUP 2- Sant Joan Pau II 
GRUP 3- Santa Madre Teresa de Calcuta 
GRUP 4- Sant Maximiliano Kolbe 
GRUP 5- Santa Catalina Thomàs 

 
SANT FRANCESC D’ASSIS 
Religiós italià, fundador de l'Ordre Franciscana. Entre les seves qualitats i 
valors destaquen: la Fe en Déu, amor als ensenyaments de Jesús, la 
humilitat, el sacrifici, la senzillesa, la bondat, l'amor a la natura i el 
despreniment dels béns materials. 
Va ser canonitzat el 16 de juliol de 1228 pel Papa Gregori IX. Deixa el 
llegat del Betlem i es converteix en el sant patró dels animals i de 
l'ecologia. El Papa Francesc va prendre aquest nom en referència a Sant 
Francesc d’Assis. 
 
 
SANT JOAN PAU II 
Elegit per al soli de Pere a l'octubre de 1978, quan ocupava el lloc de 
cardenal-arquebisbe de Cracòvia, el prelat polonès Karol Wojtyla va ser el 
primer pontífex no italià en més de quatre segles. De jove va practicar 
l'atletisme, el futbol i la natació; va ser també un alumne excel·lent i va 
desenvolupar a més una gran passió pel teatre. Va ser un home de 
principis, de forta personalitat, amb un temperament tranquil i una 
profunda vida interior i d'intensa relació amb Déu. Sempre va 
demostrar una gran capacitat de misericòrdia i saber perdonar. 

 
SANTA MARE TERESA DE CALCUTA 
Religiosa albanesa nacionalitzada índia, premi Nobel de la Pau el 1979. Quan 
el 1997 va morir la Mare Teresa de Calcuta, la congregació de les Missioneres 
de la Caritat comptava ja amb més de cinc-cents centres en un centenar de 
països. Però potser l'ordre que va fundar, l'objectiu de la qual és ajudar "els 
més pobres dels pobres", és la part menor del seu llegat; la major va ser erigir-
se en un exemple inspirador actual, en la prova palpable i viva de com la Fe 

en Déu, l'amor a l’heroisme, la generositat, l'abnegació, el lliurament als altres, la 
perseverança, el coratge, la solidaritat, la senzillesa i la fraternitat també tenen sentit en 
temps moderns. Va ser un gran defensor de la justícia social i econòmica, advocant en tot 
moment per la millora de les condicions de vida en els països més pobres del món. El 27 
d'abril de 2014 va ser canonitzat, juntament amb Joan XXIII, en una cerimònia oficiada pel 
Papa Francesc. 
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SANT MAXIMILIÀ KOLBE 
Va ser un sacerdot franciscà polonès que va dedicar la seva vida a la 
predicació de l'Evangeli, i en especial, al periodisme catòlic. 
Com lliure pensador, periodista i catòlic, difonia la idea que tots som iguals 
davant els ulls de Déu i dels homes i entenia la seva col·laboració amb la 
gràcia com una milícia sota el signe de la Immaculada Concepció. La 
característica mariana és particularment expressiva en la vida i en la 
santedat del pare Kolbe. Va morir al camp d'extermini d'Auschwitz, on es va 
oferir als botxins per salvar a un altre captiu, considerant el seu oferiment 

com un holocaust de caritat i un exemple de fidelitat envers Déu i els homes. Durant la seva 
estada al camp mai li van abandonar la seva generositat i la seva preocupació pels altres, 
així com el seu desig de mantenir la dignitat dels seus companys. El seu exemple de fe i 
d'entrega als altres per amor a Crist, ressona amb especial força en una cèlebre frase 
seva: "Es viu una sola vegada. Cal ser sants". 
 
 

SANTA CATALINA THOMÀS 
Va néixer a Valldemossa i és l'única santa de Mallorca. Va ser beatificada el 
1792 pel papa Pius VI i canonitzada el 1930 pel Papa Pius XI. És coneguda 
a Mallorca com la "beata" o la "beateta". Als 21 anys va entrar al convent de 
santa Magdalena de Ciutat. Era un monestir de Canonesses Regulars de 
Sant Agustí i, per tant, dedicat a la pregària. Era admirada i posada com a 

exemple de religiositat i humilitat. S'encarregava de la infermeria i la porteria del convent, 
però tal era la fama que va adquirir, que gent de tota classe social acudien al convent per 
conversar amb ella. Rebutjava tota mena d'afalacs i per la seva humilitat va renunciar al 
càrrec de priora del convent. La seva obediència i disposició a tots els treballs no tenien 
oposició per part seva. “En Catalina -va escriure el cardenal Antoni Despuig i Dameto- tenim el 
gran model d'amor a Déu, que la va fer una de les ànimes més fervoroses del seu temps: el 
de sencera submissió a les disposicions de la Providència, el d'humilitat, esforç, 
penitència, puresa, caritat envers els altres i, en una paraula, de totes les virtuts". 
 
GATHER 
 
1.-Treball per grups petits 
 
Projecció de la vida del sant 
 

GRUP 1- Sant Francesc d’Assis - https://www.youtube.com/watch?v=KWVjCXDksEY 
GRUP 2- Sant Joan Pau II - https://www.youtube.com/watch?v=YGIfiChItd4 
GRUP 3- Santa Madre Teresa de Calcuta - https://youtu.be/Ab1nGxEpIOQ 
GRUP 4- Sant Maximiliano Kolbe - https://youtu.be/1ivk2YPPi7o 
GRUP 5- Santa Catalina Thomàs - https://youtu.be/obb1YhHkFNY 

 
Cada grup treballa la vida d’un sant mitjançant una dinàmica. L’animador explicarà breument 
la vida del sant/a, incidint especialment en les qualitats i valors. 
 
Després l’animador col·locarà en terra les targetes (DOCUMENT ANNEX), a cada una d’elles, 
hi haurà escrit una qualitat o valor. Cada grup tindrà el mateix nombre i les mateixes targe-
tes. Cada al·lota/al·lot escollirà les tres (poden ser 4 o 5) que més representin el seu sant/a.  
 
Després es formaran parelles i aquestes, dels sis valors que tindran, n’escolliran tres.  
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Després la parella s’ajuntarà amb una altra parella i dels sis valors, en triaran tres també. I així 
successivament. Finalment només quedarà el grup amb tres (4 o 5) valors. Per finalitzar, es 
comentarà el resultat, s’aferraran les targetes al cartell del seu sant/a i es col·locaran en lloc 
visible a la sala de reunions. 
 
2.-Treball en grup gran 
Cada grup podrà explicar el sant, qualitats i valors  
 
MATERIAL: 

- Cartells amb la imatge del sant /a i el breu resum de la seva vida. ERA 
- Targetes de les qualitats i els valors. (5 blocs) ERA 

 
 

DINÀMICA 2 – LA SANTEDAT DINS LA FAMÍLIA 
 
OBJECTIU 

- Descobrir com puc ser sant dins la família, dins l’escola i amb els meus amics. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (RAUL ANDIÓN) 
 
1.-Trabajo por parejas: La entrevista 
 
En parejas de dos se trabaja el rol del periodista y del entrevistado. Uno de los jóvenes hace 
de periodista y el otro de entrevistado. El entrevistado tiene que responder a las siguientes 
preguntas que le hace el periodista. El periodista las recoge. Se da unos 10 minutos para que 
trabajen el tema. 
 
Las preguntas del periodista son las siguientes: 
 

• ¿Qué parte de ser padre/madre sería la más difícil para ti? 
• ¿Qué sería lo más difícil de tenerte a ti como hijo/a? 
• ¿Qué aportas a tu familia? ¿Qué talentos? ¿Cómo le ayudas? 
• ¿Qué aportas a tu comunidad de cristianos? ¿Qué talentos? ¿Cómo la ayudas? 
• ¿Cuáles son mis prioridades? 
• ¿Quién quiero ser?  
• ¿A quién quiero?  
• ¿Qué valores son los más importantes para mi? 
• ¿Qué cambiaría de mi? 

 
2.-Trabajo en grupo: Roller-playing 
 
Una vez reunidos en grupo grande salen sucesivamente las parejas en medio del círculo para 
interpretar el roller-playing del periodista y del entrevistado. Los demás jóvenes del grupo 
observan movimientos, respuestas, lenguaje no verbal, etc..  
 
Después de la representación de cada pareja, si hay alguien que quiera comentar algo 
(sentimientos, emociones, cuestiones, elementos positivos o negativos, etc..) lo puede hacer, 
siempre hablando desde las ideas y no de las personas.  
 

Se respeta siempre a las personas, se debaten las ideas. 
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PROCLAIM 
 
Una charla de 10 minutos para centrar la llamada que tiene todo cristiano a ser santo en el 
lugar donde se encuentra, con su manera de ser, pensar y actuar. 
 
LA LLAMADA A LA SANTIDAD DENTRO DE LA FAMÍLIA 
 
Dios no nos llama a ser santos únicamente cuando los amigos y los vecinos pueden vernos. 
Nos llama a ser santos en la familia (1 Tesalonicenses 4,3). Cristo sabe cuán difícil puede ser 
llevar una vida santa con los amigos más cercanos y con la familia. Cuando estaba en 
Cafarnaúm, sus propios primos lo trataron de loco porque no entendían su mensaje, su 
vida ni sus medios. En este caso, hubiera sido muy sencillo regañarlos, como hacía con los 
fariseos y los saduceos, pero sabía lo importante que era que sus familiares creyeran en él. 
 
Si digo que la familia nos da la comida y el techo que necesitamos para sobrevivir, dudo que 
nadie de aquí me lleve la contraria. Ciertamente, es fácil aprovecharse de esta expresión de 
amor tan gratuita. Pero ¿nos hemos parado a pensar qué aportamos nosotros a la 
familia? 
 
La próxima vez que vuestro hermano (o hermana) os saque de quicio, preguntaos si habéis 
desarrollado el tipo de reputación que os garantizaría el respeto que deseáis.  
 

¿Cuando fue la última vez que pasasteis tiempo con uno de vuestros hermanos 
por propia voluntad, no por obligación? 
 
¿Cuando fue la última vez que os interesasteis por la vida de vuestros padres, 
más allá de preocupaos por las vacaciones o la comida? 

 
Dios no espera que os limitéis a sobrevivir en la familia, sino que prosperéis en ella. Vuestra 
vocación, ahora mismo, no es ser sacerdote, monje, monja o esposo. Vuestra vocación es 
aquella que Cristo compartió los primeros treinta años de su vida: ser hijos de vuestros 
padres. «Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos... Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.» 
 
DIFICULTADES PARA SER SANTOS 
 
Es muy fácil quedarse atascado. Por eso, debemos reconocer aquellas áreas en las que 
debemos mejorar. ¿Dónde están los nudos en las relaciones con las personas más 
importantes de nuestra vida? Como sabemos que la familia nos conoce mejor que cualquier 
otra persona y que nuestra relación con los familiares es tan especial, a veces nos dejamos 
llevar por el temperamento, especialmente cuando estamos cansados o hambrientos.  
 
Reconocer los momentos de debilidad y cuándo somos más propensos a enfadarnos con 
la familia es un buen primer paso para sanear las relaciones en casa. 
 
LOS VALORES A TRABAJAR EN LA FAMÍLIA 
 
1) Primer valor: el respeto  
«Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, reverenciad a Dios, respetad al empe-
rador» (1 Pedro 2:17) 
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El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y 
los derechos de las personas, y nos hace convivir en paz. 
El respeto al derecho ajeno es la paz. 
En casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores (Lev 19:32) 
En casa debemos enseñar el respeto a las autoridades (Romanos 13:1) es decir maes-
tros, policías, directores etc. 
En casa debemos enseñar el respeto a los padres (Efesios 6:2) desde el saludo en la 
mañana, hasta las buenas noches para acostarse. 

 
2) Segundo valor: el agradecimiento  

«No os aflijáis por nada, sino presentadlo todo a Dios en oración. Pedidle, y también dadle 
gracias» (Filipenses 4:6) 

Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. 
No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos sino a dar gracias 
sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de dios en nues-
tra vida. 
Escuchan nuestros hijos en nuestra boca palabras de agradecimiento o palabras de 
queja y de menosprecio. 
Si no les inculcamos el agradecimiento ellos no vivirán con contentamiento. 

 
3) Tercer valor: la responsabilidad 
«Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios» (Romanos 
14:12) 

Que es responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones, obligación de responder an-
te nuestros actos. 
Nuestros hijos deben saber que sus fracasos los principales responsables no somos 
los padres sino ellos mismos. 
No cubramos las irresponsabilidades de nuestros hijos 

 
4) Cuarto valor: la honradez 
«No emplees la violencia contra tu prójimo ni le arrebates lo que es suyo. No retengas la paga 
del trabajador hasta el día siguiente» (Levítico 19:13) 

Honradez es integridad en el obrar, es aquella persona que por sobre su necesidad 
económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. 
No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dón-
de proceden. 
No se da cuenta que sus hijos compran cosas que ellos normalmente no pueden pagar, 
no se ha preguntado de donde salen? 
Debemos enseñar a nuestra familia que aunque tengamos muchas necesidades eso no 
es excusa para obtener las cosas de manera fraudulenta = el vuelto en el bus, dejar de 
pagar lo fiado en la tienda, etc 
Ilustración del reportaje del diario de hoy: muchachas que venden su cuerpo y que 
venden drogas para pagar sus estudios, eso no es agradable ante los ojos de dios y 
trae consecuencias a nuestra vida (proverbios 1:1019) 

 
5) Quinto valor: la honestidad 
«Volví a pasar junto a ti y te miré; estabas ya en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti, 
cubrí tu cuerpo desnudo y me comprometí contigo; hice un pacto contigo y fuiste mía. Yo, el 
Señor, lo afirmo» (Ezequiel 16:8) 

La honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro, un hombre y 
una mujer honesta tiene varias cualidades: decente, decoroso, recatado y pudoroso. 
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Promovemos la deshonestidad cuando permitimos que nuestras hijas se vistan de una 
manera no recatada. 
Pero como podemos exigir a nuestros hijos que sean decorosos si nosotros no los so-
mos, si usamos ropa deshonesta, si actuamos de una manera deshonesta, (el amigo 
que duerme en casa) 
Cuando nos convertimos en encubridores de las deshonestidades de nuestros hijos o 
hijas por ser alcahuetes. 
 

6)  Sexto valor: el amor 
«Os doy este mandamiento nuevo: Que os améis los unos a los otros. Así como yo os amo,v 
debéis también amaros los unos a los otros» (Juan 13:34) 

Debemos enseñarnos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia, no a odiar-
nos, no a menospreciarnos. 
Cuando hay amor hay tolerancia, hay perdón, hay armonía. 
Pero el principal amor que debe existir es el amor a nuestro dios. 

 
DINÀMICA 3 – TESTIMONIS DE PERSONES 

 
OBJECTIU 

- Conèixer persones amigues de Jesús i que viuen la santedat d’una manera distinta. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (ERA) 
 

1.-Sara i Pilar – Santa Magdalena (ERA)  
OJO!! S’ha d’anar a cercar-les (Xisca Ripoll-Joana Maria Arbós) 

2.-Waad – Fadi (MB) 
3.-Joan Bauzà – 10 seminaristes (ERA) 

 4.-Catalina Mir – Pastoral Penitenciària (RS)  
5.-Boni Martínez - Pau González – Matrimoni (RS)  

 
LA RONDA DE TESTIMONIS 
 
L’objectiu d’aquesta experiència es descobrir persones que els ha fet feliç creure en Déu i 
intenten viure una vida santa: 
 
1.- Moment de grups petits de treball. La dinàmica consisteix en fer una ronda de testimonis 
perquè descobreixin diferents persones que el fa feliç creure en Déu. En grups de treball petits 
aniran rotant per 4 testimonis durant 15 minuts. El testimoni exposarà la seva visió sobre Déu i 
Jesucrist i els motius perquè el fa feliç una persona que va morir fa 2000 anys. I Com es pot 
aconseguir ser sant dins la nostra societat. 
 
Acabats el 10 minuts, se’ls dona 5 minuts perquè tot el grup pensi en una pregunta que farien 
al testimoni. Quan tingui la pregunta l’han de escriure i l’han de donar a l’animador. 
 
Quan el monitor té la pregunta tot el grup es desplaça a visitar l’altre testimoni amb la mateixa 
dinàmica, en primer lloc escoltar el testimoni i en segon lloc pensar la pregunta que li faria tot 
el grup al testimoni. Els testimonis poden ser un seminarista, un matrimoni, una religiosa 
contemplativa, una persona gran. 
 
2.- Moment de treball en gran grup: acabada la ronda de testimonis es reuneix el grup gros i 
cada grup fa la pregunta al testimoni corresponent. Aquí es pot obrir un petit diàleg. 
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DINÀMICA 4 – CRIDA A LA SANTEDAT 
DINS LES CANÇONS 

 
OBJECTIU 

- Descobrir que mitjançant la música hi ha moltes cançons que parlen de la santedat 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (PAQUITA GARCIA-RAUL ANDION) 
 
1.-TREBALL DE GRUP 
 
L’animador triïn cinc cançons que parli dels valors que ens poden ajudar a ser sants: 
  

1.- Escoltar la cançó amb la lletra davant. 
2.- Fer una llista de valors o actituds que surten a la lletra. 
3.- Preparar una prova per fer a l’altre grup. La prova pot consistir amb una 
pregunta, una dansa, un ball al contrincant, una prova física, una habilitat, una prova 
trampa, etc...  
4.- Una vegada reunits en gran grup i en sorteig cada grup haurà de fer la prova als 
companys del grup que hagi sortit a l’atzar. 
 

2.-CONCURS DE LES CANÇONS 
 
Els grups competiran entre si per guanyar pistes sobre els valors i actituds per ser sants. 
L’animador posa al bell mig de la sala dues cistelles:  
 

Cistella cançons: 
amb paperets amb el nom de les cançons 

Cistella amb els números dels grups: 
amb paperets amb els números de cada grup. 

 
Comença el joc i l’animador agafa dos papers de la cistella dels números dels grups i un 
paperet de la cistella de les cançons. Aquest dos grups s’han d’enfrontar per fer la prova que 
l’altre grup els ha preparat. El jurat estarà format pels animadors. 
 
Així fins que surtin tots els grups o l’animador vegi que ja han acabat totes les proves que 
havien preparat els grups. 
 

DINÀMICA 5 – PREPARACIÓ DEL SKETCH 
 
OBJECTIU 

- Construir un sketch, una obra de teatre, una representació, una performance 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (JUAN TORRES) 
 
1.-Preparació d’una obra de teatre  
 
Els joves s’hauran d’inventar i crear la seva pròpia obra de teatre. A partir dels valors i actituds 
que cal tenir un sant. Hauran de crear el seu propi personatge. Però per ajudar als joves a 
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crear el personatge i l’obra els hi donarem un parell de pistes o ajudes, que es trobaran dins 
una capseta o bosseta. Les pistes o ajudes es basaran en: 
VALORS: 
El respecte, agraïment, responsabilitat, honradesa, honestedat, amor, pluralisme, fe, 
tolerància, aprofitament de el temps, conquerir la pau interior, confiança en Déu, crítica 
constructiva, despreniment, exemple de vida, el respecte als pares, amistat, convivència, 
generositat, humilitat, oració, paciència, valor de les coses petites, perdó, treball, fidelitat, 
alegria cristiana, lluita interior, ser justos, saber callar, saber parlar, servir Déu, servir els 
altres, solidaritat, aprendre a voler , saber viure, autenticitat, amabilitat, misericòrdia. 
 
Així cada jove haurà d’agafar al manco un paper, i entre tots hauran de crear la seva pròpia 
obra de teatre. Si qualque jove necessita més d’un paper el podrà agafar o es podrà inventar 
altres qualitats, cal remarcar que això només és una ajuda. El paper de l’animador és clau, els 
ha de motivar i ajudar una mica a lligar la història.  
 
Recordar que tota història ha de tenir: 
 

1- Un INICI (on es presenten els personatges, el lloc on es desenvoluparà),  
2- Una ACCIÓ o NUS (on es crear i soluciona un conflicte o alguna cosa a superar. 

Inventar-se una situació i com es pot resoldre) 
3- Un DESENLLAÇ (on es resolen totes les situacions o adversitats presentades 

anteriorment. Final de la història).  
 
 

DINÀMICA 6 – ELS AMICS SANTS DE JESÚS 
 
OBJECTIU 

-  Descobrir les qualitats dels amics sants de Jesús 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ (PACO SAEZ) 
 

1.-Treball en grup petit 
 
En un primer moment es deixa que treballin durant 10 minuts els textes i les preguntes 
individualment i després dels 10 minuts s’uneix el grup petit i es comença un breu diàleg amb 
el catequista. 
 
Per ajudar-te aquí tens els personatges. Formen els 12 apòstols: 
 
CITA / PERSONATGE / CARACTERÍSTIQUES 

 
Mt 10, 1-4 Pere i Andreu (Germans), són Jaume i Joan (Fills del els seguidors 
més propers a JC, el segueixen a  Zebedeu), Felip, Bartomeu, on vagi, també 
prediquen i curen. Tomàs i Mateu, Jaume, Tadeu, Simó i Judes lscariote. 
 

1 Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y pa-
ra curar toda clase de enfermedades y dolencias. 
2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado también Pedro, y su her-
mano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; 3 Felipe y Bartolomé; Tomás y 
Mateo, el que cobraba impuestos para Roma; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 4 Simón el cana-
neo, y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. 
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Mt 17, 1ss Pere, Jaume i Joan. Són els tres apòstols més propers a JC, estan 
amb ell en els moments crucials. 
 

1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan, y los llevó aparte a un 
monte alto. 2 Allí, en presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su rostro brillaba como el 
sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. 3 En esto vieron a Moisés y Elías conversando 
con él. 4 Pedro dijo a Jesús: 
–Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías. 
5 Mientras Pedro hablaba los envolvió una nube luminosa. Y de la nube salió una voz, que dijo: 
“Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escuchadle.” 
6 Al oir esto, los discípulos se inclinaron hasta el suelo llenos de miedo. 7 Jesús se acercó a ellos, 
los tocó y les dijo: 
–Levantaos, no tengáis miedo. 
8 Entonces alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. 
9 Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: 
–No contéis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado. 

 
Mt 16, 15-19 Pere. És el que presideix, el representant dels 12. Va negar tres 
vegades a Jesús. 
 

15 –Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les preguntó. 
16 Simón Pedro le respondió: 
–Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 
17 Entonces Jesús le dijo: 
–Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que 
está en el cielo. 18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia; y 
el poder de la muerte no la vencerá. 19 Te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en es-
te mundo, también quedará atado en el cielo; y lo que desates en este mundo, también quedará 
desatado en el cielo. 

 
Mt 9, 9 Mateu. Un dels Apòstols. Era cobrador d'impostos. Considerat pecador 
per part dels jueus. 
 

9 Al salir Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde co-
braba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: 
–Sígueme. 
Mateo se levantó y le siguió. 

 
Jn 3, 1-2, Jn 19, 39-40; Nicodem. Era fariseu. Va anar a veure a JC de nit 
perquè no li veiessin altres jueus. Un cop mort JC, va dur perfums per a la seva 
sepultura. 
 

1 Un fariseo llamado Nicodemo, hombre importante entre los judíos, 2 fue de noche a visitar a Je-
sús. Le dijo: 
–Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios a enseñarnos, porque nadie puede hacer los 
milagros que tú haces si Dios no está con él. 

 
39 También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de 
perfume de mirra y áloe. 40 José y Nicodemo, pues, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
con vendas empapadas en aquel perfume, según acostumbraban hacer los judíos para enterrar a 
sus muertos.  
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Mt 4, 18-20 Simó i Andreu. Eren germans, pescadors al llac de Galilea. 
 

18 Jesús paseaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos: a Simón, también 
llamado Pedro, y a Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al agua. 19 Jesús les dijo: –
Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. 20 Al momento dejaron sus redes y se fueron con 
él. 

 
Lc 8, 2-3 Maria (la magdalena), Juana (la dona de Cusa), Susana i altres dones. 
Les dones també el seguien. No era normal per aquells temps, les dones no 
podien rebre educació. JC anava en contra de les normes més socials. 
 

y algunas mujeres que él había librado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba 
María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 3 también Juana, esposa de 
Cuza, el administrador de Herodes; y Susana, y otras muchas que los ayudaban con lo que te-
nían. 

 
Jn 1, 43-44 Felip. Era de Betsaida, el poble d'Andreu i Pere. 
 

43 Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: 
–Sígueme. 
44 Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. 

 
Jn 19, 38 Josep d'Arimatea. Deixeble secret de JC, va demanar a Pilat 
l'autorització per retirar el seu cos de la creu. 
 

38 Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. 
José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso, y 
José fue y se llevó el cuerpo. 

 
Lc 22, 1-6, Jn 12, 4-6, Mt 27, 3-5; Judes lscariote. Va ser a tractar amb el 
Sanedrí. Va acceptar el tracte de delatar JC a canvi de diners. Era lladre es va 
penedir i es va penjar. 
 

1 Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. 2 Los 
jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera 
de matar a Jesús. 
3 Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce discípulos, al que llamaban Iscariote. 4 Este 
fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo 
entregarles a Jesús. 5 Ellos se alegraron y prometieron dinero a Judas. 6 Este aceptó, y empezó a 
buscar un momento oportuno, cuando no hubiera gente, para entregarles a Jesús. 

 
4 Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, aquel que iba a traicionar a Jesús, dijo:  
5 –¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios, para ayudar a los pobres?  
6 Pero Judas no dijo esto porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a 
su cargo la bolsa del dinero, robaba del que allí ponían.  

 
3 Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que le habían condenado, tuvo remordimientos y 
devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, 4 diciéndoles: 
–He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. 
Pero ellos le contestaron: 
– ¿Y qué nos importa a nosotros? ¡Eso es cosa tuya! 
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5 Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, y fue y se ahorcó. 
 
Preguntes per resoldre individualment i després comentar en grup: 
 

1. A quin grup social pertany la majoria dels amics de Jesús? 
No són de la classe alta, ni fariseus, ni grans sacerdots, ni saduceus (Excepte Nicodem 
i Josep d'Arimatea). Són pescadors, algun és recaptador d'impostos (hisenda), altres 
no se sap ... són gent del poble, dones, gent sense influència, de la classe baixa. 

 
2. Llegeix: Llc 4, 16-22. Què pretén fer Jesús? 
 
6 I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga 
i s'aixecà a llegir. 17 Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on 
hi ha escrit: 
18 L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, 19 a proclamar 
l'any de gràcia del Senyor. 
20 Després plegà el volum, el retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a 
la sinagoga tenien els ulls posats en ell. 21 Aleshores començà dient-los: 
--Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar. 
22 Tothom l'aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva bo-
ca. I deien: --¿No és el fill de Josep, aquest? 
 
Ve a anunciar la Bona Nova als pobres, donar vista als cecs, curar els paralítics, a 
alliberar els captius (està en clau: als que no veuen, als que no saben per a on van, als 
exclosos de la societat, als oprimits). 

 
3. Per què creus que Jesús va voler formar un grup? 
Jesús va voler que el seu missatge arribés a tots, que tots s’enterressin que hi ha una 
nova forma de viure, de veure les coses. Perquè per viure és necessari viure amb els 
altres, con-viure. Perquè presenta una altre societat, ell forma una altra societat amb 
altres valors: Regne de Déu. 

 
4. Què és això de «l’Esperit del Senyor»? 
Es tracta d'introduir que Jesús va parlant de Déu, del Pare o de l’Esperit de Déu, és a 
dir, ell té relació amb «l'altre». No ens preocupa si no afinen en aquesta pregunta, es 
tracta d'anar deixant caure que Jesús actua i parla en nom de Déu. Podríem deixar-ho 
com que és: La Presencia de Déu en Jesús. Està ple de Déu. 
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DINÀMICA 7 – PREPARACIÓ DE L’EUCARISTIA 

 
OBJECTIU 
 -Preparar la celebració de l’Eucaristia que farem a la Capella del Roser de la Colònia 
de Sant Jordi. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Preparació de l'Eucaristia 
Un cop acabat les dinàmiques només queda l'Eucaristia per acabar el tema de la santedat.  
 
Seria important que els joves, amb l’ajuda de l’animador, preparessin les monicions, 
arreglessin l'altar amb les estovalles, situessin el ciri pasqual i aferrin en un lloc preferent la 
creu. També poden adornar l'altar amb els treballs realitzats 
 
Les peticions de perdó també corren per part dels joves i podrien versar sobre experiències 
viscudes al llarg de les convivències. 
 
Per les pregàries es pot utilitzar la dinàmica de les qualitats i valors necessaris per ser sant. 
 
Preparar una ofrena-símbol del que hem treballat durant les convivències.  
 
Un animador pot fer una crònica de les convivències. 
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 
 
 
1.-COMENÇAMENT AMB LA SENYAL DE TOTS ELS CRISTIANS 
 En el nom del Pare... 
 R/. El Senyor sigui en vosaltres. 
 V/. I amb el vostre esperit. 
 
2.-CANT D´ENTRADA:  
Hem fet un camí plegats i hem donam gràcies a Déu, i esperem que aquest camí continui 
durant tot el curs. 
 
3.-SALUTACIÓ ALS PARES:  
Gràcies per haver vingut i per compartir en nosaltres el fi de les convivències, volem que 
aquesta reunió sigui un principi de coneixement que després podem trasladar a tot el curs. 
 
4.-CONTE: Conte pels pares i els nins 

Celebración de la vida 
Había dos hermanos. Uno de ellos sintió la vocación al sacerdocio, e ingresó en el 
Seminario. El otro prefirió seguir la carrera de actor. Pasaron muchos años sin verse. 
En aquel tiempo las carreteras no eran muy buenas y tampoco resultaba para ellos fácil 
encontrarse. El tiempo pasaba y cada uno se dedicaba cada día más a la profesión que 
había elegido. Algunos años más tarde, por fin, los dos hermanos coincidieron en la 
casa de sus padres. El hermano mayor llevaba una sotana. Como sacerdote, hablaba 
de capítulos enteros de la Biblia. El menor, como actor formado, representaba obras de 
autores famosos. Era muy reconocido y aplaudido. En esa ocasión, los dos hermanos 
acordaron visitarse mutuamente en el lugar en donde cada uno estuviese ejerciendo su 
profesión. Pasado un tiempo, sentado en medio de la platea delante del palco, el 
sacerdote esperaba que su hermano el actor entrara en escena. Cuando las cortinas se 
abrieron, el sacerdote se quedó boquiabierto. Un escenario bien preparado, aplausos 
sonoros, actuación y silencio, la música armoniosa de la orquesta, todo perfecto. El 
presentador comenzó a hablar (sin ningún papel en la mano). Explicó el sentido de la 
obra en la actualidad. Habló sobre el amor, los actores y los detalles del escenario. La 
presentación fue todo un éxito. Cuando las cortinas se cerraron todos en pie, no 
cesaban de aplaudir. Muchos fueron al camerino del actor para felicitarle. Comentando 
trozos de la obra y sacaban lecciones para su vida. Llegó el día en que el hermano 
actor debia visitar a su hermano sacerdote. Lo encontró sentado en la iglesia, rodeado 
de una asamblea no muy animada, en un lugar incómodo. Miraba hacia el altar, era un 
«escenario» sin mucha creatividad, daba la impresión de que durante mucho tiempo no 
había cambiado nada. De pronto alguien cogió un violín desafinado y pidió que todos lo 
acompañasen en una melodía imposible de escuchar, por el bullicio de una estridente 
batería. Fue entonces cuando apareció su hermano. En frente, el lector leyó algo. Pero 
no pudo entender bien qué era lo que iba a suceder, ni la importancia de aquello en la 
actualitbd. No hubo aplausos, ni tampoco un completo silencio en ningún momento. Al 
finalizar la Eucanstía el sacerdote entró en la sacristía. Sólo su hermano actor fue a 
saludarlo. El sacerdote le preguntó: -¿Por qué son así las cosas? En el teatro las 
personas permanecieron atentas. Aquí todo parece diferente. ¿Qué pasa? El hermano 
actor le dijo: ¿Quieres mi opinión sincera? ¿No te ofenderás? -No, di lo que piensas -
dijo el sacerdote-. El actor le dijo: En el teatro nosotros representamos textos ficticios, 
como si fuesen verdaderos. Aquí vosotros representáis textos verdaderos como si 
fuesen ficticios. 
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REFLEXIÓN: 
En nuestra vida a veces, nos sucede que «representamos, y nos olvidamos de vivir las 
verdades intensamente. 
 
5.-PETICIONS DE PERDÓ: 
Facem net el nostre cor abans de començar; peticions de perdó que han preparat els joves. 
Que Déu totpoderós... 
 
6.-LECTURA: Text de Sant Pau (1 Cor 13) CATEQUISTA / PARE 
  
Lectura de Sant Pau als cristians de Corint 
I ara vos vull mostrar un camí incomparablement més alt. Si jo parlés els llenguatges dels 
homes i dels àngels però no estimés, seria com una guitarra desafinada o un tambor estrident. 
Si tingués el do de profecia i penetrés tots els designis amagats de Déu i tot el coneixement, si 
tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si 
repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si me vengués a mi mateix per esclau i tingués 
així un motiu de glòria, però no estimés, de res no me serviria. El qui estima és pacient, és 
bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita 
ni es venja; no s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tot ho 
creu, tot ho espera, tot ho suporta. L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia 
serà inútil, que el do de parlar en llengües s’acabarà, que el do de conèixer serà també inútil. 
Ara els nostres dons de coneixement i de profecia són limitats. Però quan vendrà Déu, serà 
inútil aquest món. Quan era un infant, parlava com un infant, pensava com un infant, raonava 
com un infant; però d’ençà que sóc un home, tenc per inútil el que és propi dels infants. Ara hi 
veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara a cara. Ara el meu 
coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant, 
subsisteixen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; però l’amor és el més gran. Paraula de Déu 
 
7.-SALM CANTAT: Lloat siau, oh senyor nostre 
8.-EVANGELI: Del diumenge 
9.-PREGÀRIES 
 Pregàries que presentem al Pare (les han preparades els grups) 
10.-OFRENES: 
 Símbol de les convivències (grups) 
 Pa i vi 
11.-OFERTORI: 
 Cant: 23 En el mar 
12.-PREGÀRIA EUCARÍSTICA: 
 Cant del Sant: 8 Sant de l’oest 
 Parenostre:  
 Signe de Pau: 33 Pon tu mano 
13.-COMUNIÓ: 
 Explicació de com combregarem 
14.-ACCIONS DE GRÀCIES 
 Grup dels joves que ho han preparat. 
15.-ORACIÓ FINAL DE GRÀCIES:  
16.-ANUNCIS: 
 * Gràcies als pares, cuiners, responsables, animadors i nins... 
17.-BENEDICCIÓ: 
18.-CANT FINAL: 
 Si al caminar
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PREGÀRIES 
 

1.- Per les pregàries dels matins 
2.- Per les pregàries de l’horabaixa 

 
MATERIAL 

 
MATERIAL GENERAL 
 Responsable de material: (FRANCISCA ALFIERI) 

Imprimir taulell de tasques i grups (Cartell A3) (Coloma/Llucmajor) 
Cançoners plastificats de Llucmajor (vermells i blaus) 

 
Cada ha de dur monitor: 

- Un altaveu per fer l’audició de les cançons 
- Portàtil o Tablet per visionar els vídeos 
- Instruments: guitarra, flauta, caixó 
- Mocador i camiseta Grups Joves 
- Pito 

 
Material comú:  

- Pilotes futbol/voleï/mato   - Farmaciola (Raul Andión-Francisca Alfieri)     
- Celo embalar i Paper embalar  - Mocadors per tapar els ulls (Llençols) 
 - Tisores     - Corda per estirar      

 - Cartolines per dibuixar (A4)  - Folis 
- Llapis, Bolígrafs i retoladors (caixes) - Globus  
- Cançoners vermells/blaus  - Pissarra i retoladors velleda 
- Llàntia/ parafina / blè   - Ciri Pasqual 
- Ciris petits     - Horari en A3 
- Nous Testaments 
 

Material específic: EUGENI 
- Fulletó de les convivències 
- Camisetes de Sóller 
- Ordenador MAC + cables + projector + ampli + cables + micro + cascos auriculars 
- Vídeos dinàmiques: vides de sant 
- Vídeos pregàries (whorship) 
- Videos ambientatius: Allegro Disfraz (Quiero ser como mi madre) - Almuerzo Familiar - 

Family Reunion Dinner Sek Fan Spanish - El hogar esta donde esta la família - Inspira-
tional Video - You can be a hero too - Superhéroe de la basura yo quiero ser - Una his-
toria diferente sobre una madre muy especial   
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JOCS PER COMENÇAR LES SESSIONS 
 

- El Joc de les jerarquies (Del Papa a la beata) (Del Rei al bufó) 
- El globus a l’aire dins el cercle 
- El Joc de ¿m’estimes? Amb una besada inclosa 
- El Joc munten i desmunten (cavallers i cavalls) 
- El Joc de l’hospital / la paella 
- El Joc del director d’orquestra 
- El Joc del conill dins el cau 
- El Joc del llogater 
- El Joc del vaixell carregat amb X paquets 
- El Joc de les mans damunt els genolls (1 cop cap a la dreta, 2 cops esquerra) 
- El Joc de la manta (dir el nom més ràpid) 
- El Joc del pistolero (cap baix caminar per la sala i disparar) 
- El meu amic / secret / és / N/.  

Tots asseguts en cercle, en el qual hi ha d’haver una cadira buida. El jugador a l’esquerra de la cadira buida ini-
cia el joc dient «el meu amic» alhora que canvia de cadira. El següent per l’esquerra diu «secret», i canvia de 
cadira. El següent diu «és», canviant de cadira. El quart també canvia de cadira, dient aquesta vegada el nom 
d’un altre jugador. En aquest moment, la persona nomenada ha de aixecar-se ràpidament i ocupar la cadira bui-
da, però els dos jugadors que quedin a la seva dreta i esquerra, sense aixecar-se, intentaran retenir-lo perquè 
no es vagi. Segueix el joc la persona que estigui a l’esquerra de la cadira buida. 

 
1.- Taronja-llimona, poma i macedònia 
2.- Memorion, aprenentatge dels noms en cercle 
3.- Taranyina (bolla de llana) 
4.- Per conèixer-se: nombre/objecte-animal 
5.- Presentar-se en nom i gest: el nom i un gest 
 
 

CANÇONS PER COMENÇAR LES SESSIONS 
 
 

Cançoners de Llucmajor (vermells i blaus) 
 
Cançons: 
Que bien se esta cuando se esta bien (Hakuna Group Music) 
Tan cerca (Hakuna Group Music) 
Et seguiré (Praise Hymn Tracks) 
Nadie te ama como yo (Martin Valverde) 
Quedat amb nosaltres (Marcats per l’Esperit) 
Te doy mi corazon (Lord i give you my heart) 


