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L’home i la dona bons, del bon tresor del seu cor, 
en treuen la bondat, 

l’home i la dona dolents, del seu tresor dolent, 
en treuen el mal;

perquè del que vessa el cor, en parla la boca...
(Lluc 6, 45)
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CANÇONS  ;-D
6-MIL MILIONS D’ESTRELLES

Si al caminar, tu veus al teu germà
Que a les fosques va,
Estén la teva mà i viu a prop d’ell,
I canta-li després:

I és que hi há mil milions d’estrelles
Aquesta nit que ara fosca veus;
I en el desert un oasis t’espera
Encara que sols vegis arena

Pot ser que tú
Triïs un dia demanar perquè
De guerres i odis, de dolor i de set
Respon llavors així:

Mai trobràs
Somriure sense llant, guerra sense pau,
Ni una esperança si no hi ha dolor,
Sense lluita no hi ha amor...

7-EN EL MAR

En el mar he oído hoy, Señor, 
tu voz que me llamó
Y me pidió que me entregara 
a mis hermanos.
Esa voz me transformó, 
mi vida entera ya cambió,
Y solo pienso ahora Señor 
en repetirte:

PADRE NUESTRO, en ti creemos.
PADRE NUESTRO, te ofrecemos.
PADRE NUESTRO, nuestras manos 
de hermanos.

Cuando vaya a otro lugar, tendré, 
Señor, que abandonar
a mi familia, a mis amigos,
por seguirte.
Pero se que así algún día 
podré enseñar tu verdad
a mi hermano, y junto a él 
yo repetirte.

8-LLOAT SIAU OH SENYOR

Lloat siau, oh senyor nostre (4)

Per totes les criatures
i pel sol i per pla lluna
pels estels i el vent suau
i pel foc i l’aigua fresca

Per la nostra mare terra
que ens sosté i ens alimenta
per les flors els fruits i l’herba
i pel mar i les muntanyes

Perquè el sentit de la vida
és cantar-vos i lloar-vos
i perquè la nostra vida
sigui sempre cant i dansa.

9-LUZ DE MI VIDA

DO   FA       
Luz de mi vida, aliento en mi fe,
       SOL     
tu amor me consume,
    DO?      mi?
es fuego en mi ser.
  lam  FA  
Nada podrá apagar este amor.
  SOL                   DO
Luz de mi vida eres Tú.



QUI SOC JO?
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QUE QUIERES SER (84)
Tengo un amigo que quiere 
ser entrenador de fútbol
Y otro sería más feliz 
pintando en un estudio
Tengo un amigo que es bailarín
Pero lo tiene escondido, 
escondido tras el fajín
Y otro cigarrillo rubio

¿Y cómo van a ser lo que quieren ser,
si nos ha educado el miedo?
¿Cómo voy a ser lo que quiero ser,
si he pecado yo el primero?

Es jodido ver que algo no va bien
porque se remueve el suelo,
es peor tenerlo en frente
y no atreverse a verlo

Tengo un amigo que quiere ser
modelo de Gabanna
y otro sería más feliz
si sus padres aún se amaran

Conozco gente que sólo vive
para salir de marcha
y empiezo a conocerme a mí
en mi propia batalla

Es jodido ver que algo no va bien
porque se remueve el suelo,
es peor tenerlo en frente
y no atreverse a verlo

QUÉ QUIERES SER? (Terapia Nacional)
Tú eres una niña joven en tus
primeras salidas, que entras 
en las discotecas con tu grupito de amigas.
Tus pies se deslizan en un baile agarrada
al chico que tú piensas durar  toda la vida.
Un póster te recuerda lo que quieres ser;
el osito de peluche lo que fuiste ayer.

¿Qué‚ quieres ser? ¿Qué‚ quieres ser?
¿Con tus quince años toda una mujer?
¿Qué‚ quieres ser? ¿Qué‚ quieres ser,
si aún habita en ti la niña de ayer?
¿Qué‚ quieres ser? ¿Qué‚ quieres ser?
¿Qué‚ quieres ser?

La cerveza que bebiste porque te creías mayor,
en la mano tu cigarro y en tu boca una canción,
la película de ese actor que tu mirada cautivó,
mientras él se enamoraba
de una estrella de rock.
Un póster te recuerda lo que quieres ser;
el osito de peluche lo que fuiste ayer.

;) tuenti
- Qui som jo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què és el que els companys pensen qui som jo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què voldria ser jo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què voldrien els altres que fos jo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què creus que pensa la majoria positivament de mi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què creus que pensa la majoria negativamente de mi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què creus que pensa Jesús de mi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- Què voldries que pensés Jesús de mi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

18

CANÇONS  ;-D
1-COM EL PARE M’HA ESTIMAT

DO         SOL              lam
Com el Pare m’ha estimat
     rem          SOL
jo vos he estimat.
DO          SOL        lam
Siau en el meu amor!
FA           SOL        DO (SOL7)
Siau en el meu amor!

Como el padre me amo, 
yo os he amado
permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor.

2-YENDO CONTIGO

RE        LA       sim        fa#m
Yendo contigo nada me inquieta
SOL        RE    LA
marcho con paz y fuerza
RE        LA       sim         fa#m
Yendo contigo todo se espera
SOL    LA      RE
cada mañana es nueva

3-TU FIDELIDAD

DO                   FA
¡Tu fidelidad es grande!
SOL                   mi         la
¡Tu fidelidad incomparable es!
DO                     FA
¡Nadie como Tú, bendito Dios!
SOL                     DO
¡Grande es tu fidelidad!

4-JESÚS PENSAU EN MI

RE                    SOL LA           RE
Jesús pensau en mi quan sigueu al vostre Regne!
    sim                   SOL  LA                    RE
Jesús pensau en mi quan sigueu al vostre Regne!

5-AVE MARIA

Quantes coses a la vida
que semblen omplir-ho tot
i no són més que mentides
que s’amaguen dins el cor.
Tu has omplert la meva vida
estimant-me de debò.
Jo voldria, Mare bona, ser com tu...
En silenci escoltaves
la paraula de Jesús
i la feies pa de vida
amb l’amor teu tan profund
com llavor que cau a terra
i germina sense por.
Amb el cor ple d’alegria et vull cantar:

AVE MARIA, AVE MARIA. (2)

Des del temps de la infantesa
has estat al meu costat.
Prop de Déu jo em sentia
de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança
amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat la meva llum.
No ens deixis, Mare meva!
Resta sempre així, com cal,
perquè pugui cada dia
compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres:
un somrís d’eternitat.
La pregària més senzilla et vull cantar.



QUI SOC JO?

;) tuenti

4

1-Elegeix un d’aquest personatges de com tu et comportes davant la gent.

2-Quin d’aquest trets tenc jo i amago a la gent per por de que ho sapiguen.
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Preparant la celebració amb el teu grup:

PETICIONS DE PERDÓ

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

PREGÀRIES

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

OFRENES

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ACCIÓ DE GRÀCIES

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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16 AÑITOS (Dani Martin)

16 añitos fiera
me creía el rey del mundo
con mi lema por bandera
lo que digan yo no escucho

No había nadie que pudiera lograr
que cambiara un poco el rumbo
con mi idea la primera
y que no agobiaran mucho

Y así fue me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peor!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor

Y sufrí de tal manera
por dejar de ser quien era
por pensar que ser cobarde
era ser lo que creyera

Los valientes son los que son de verdad
y los fuertes ni sus guerras
los valientes los que saben llorar
con la cara descubierta

Y así fue ...

Pensé ... 
y es mirarme ahora a la cara
y ser quien soy!

Y así fue me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peor!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor

16 añitos fiera 
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CONTE DEL MONJO CANSAT
Anthony De Mello

La historia de un monje del desierto egipcio 
al que las tentaciones atormentaban de tal 
modo que decidió abandonar el cenobio. 
Cuando estaba calzándose las sandalias 
para irse, vio cerca de él a otro monje que 
también se estaba poniendo las sandalias. 
 «¿Quién eres tú?», 
 le preguntó al desconocido.
 «Soy tu yo», fue la respuesta. 
 «Si es por mi causa por la que vas 
a abandonar este lugar, debo hacerte saber 
que, vayas adonde vayas, yo iré contigo».

EL AMANTE HABLADOR
Anthony de Mello

Un amante estuvo durante meses 
pretendiendo a su amada sin éxito, 
sufriendo el atroz padecimiento
de verse rechazado.
Al fin su amada cedió: 
«Acude a tal lugar. a tal hora», le dijo.
Y allí, a la hora fijada, 
al fin se encontró el amante 
junto a su amada. 
Entonces metió la mano en su bolso 
y sacó un fajo de cartas de amor 
que habia escrito durante los últimos meses. 
Eran cartas apasionadas en las que expresaba 
su dolor y su ardiente deseo
de experimentar los deleites del amor 
y la unión con ella. 
Y se puso a leérselas a su amada. 
Pasaron las horas y él seguia leyendo.
Por fin dijo la mujer. 
«¿Qué clase de estúpido eres? 
Todas esas cartas hablan de mí y del deseo que tienes de mí. 
Pues bien, ahora me tienes 
junto a ti y no haces más que leer tus
estúpidas cartas» 

«Ahora me tienes junto a ti», dijo Dios a su ferviente devoto, y no haces 
más que darle, vueltas a tu cabeza pensando en mí, hablar de mí con tu 
lengua y leer Io que dicen de mí tus libros. ¿Cuándo te vas a callar y me 
vas a probar?

Reflexió:
Llegir el text i comentar-ho:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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LA   MEVA   ENTREVISTA   A:

1 .- Si fossis un animal, quin animal series?
______________________________________________

2 .- Si fossis un actor / actriu de TV qui series?
______________________________________________

3 .- Nombre de persones que formen part de la meva 
família i els seus noms
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4 .- Digues 8 qualitats que tens
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5 .- Digues 8 defectes que tens
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6 .- El nom del teu millor amig@
______________________________________________

7 .- Les 5 qualitats del teu millor amig@
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

8 .- Els 5 defectes del teu millor amig@
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9 .- El nom de la persona que més estimes
______________________________________________

10 .- La raó per la qual l’estimes
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

LA   MEVA   ENTREVISTA   A:

1 .- Si fossis un animal, quin animal series?
______________________________________________

2 .- Si fossis un actor / actriu de TV qui series?
______________________________________________

3 .- Nombre de persones que formen part de la meva 
família i els seus noms
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4 .- Digues 8 qualitats que tens
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5 .- Digues 8 defectes que tens
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6 .- El nom del teu millor amig@
______________________________________________

7 .- Les 5 qualitats del teu millor amig@
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

8 .- Els 5 defectes del teu millor amig@
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9 .- El nom de la persona que més estimes
______________________________________________

10 .- La raó per la qual l’estimes
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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L’amor de Déu
Què direm, doncs, davant d’això? Si tenim Déu amb nosal-
tres, qui tindrem en contra?  Ell, que no va plànyer el seu 
propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres, com 
no ens ho donarà tot juntament amb ell?  Qui s’alçarà per 
acusar els elegits de Déu, si Déu mateix els fa justos? Qui 
gosarà condemnar-los, si Jesucrist mateix va morir, més 
encara, va ressuscitar, està a la dreta de Déu i intercedeix 
per nosaltres? Qui ens separarà de l’amor de Crist? 
¿La tribulació, l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el 
perill, la mort violenta?  Tal com diu l’Escriptura: És per tu 
que anem morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts a 
matar.  Però, de tot això, en sortim plenament vence-
dors gràcies a aquell qui ens estima.  N’estic cert: ni la 
mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present 
ni el futur, ni els poders, ni el món de dalt ni el de sota, ni 
res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de 
Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre.
(Rom 8,31-39)
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- Quina semblança o diferència hi ha entre la manera com Jesús 
ens estima i la forma en que tractem de separar de la nostra om-
bra?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

- Per què és important per a nosaltres el saber que res no pot se-
parar de l’amor de Déu?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

- Com pots recordar-te de Romans 8:31-39 quan sents que Déu 
està allunyat de tu?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



a.-Subratlla les paraules d’estimació de Jesús...

b.-Encercla  els gestos d’estimació de Jesús a la gent...

c.-Enquadra  com tracta Jesús a la gent que se li atraca...
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Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere: 
-Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?
Ell li respongué: -Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
Jesús li diu: -Pastura els meus anyells.
Per segona vegada li pregunta: -Simó, fill de Joan, m’estimes?
Ell li respon: -Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
Jesús li diu: -Pastura les meves ovelles. 
Li pregunta Jesús per tercera vegada: -Simó, fill de Joan, m’estimes?
Pere es va entristir que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, 
i li respongué: -Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo. Li diu Jesús: 
-Pastura les meves ovelles. 
Jesús va afegir: -Segueix-me.

Maria es va quedar plorant a fora, a la vora del sepulcre. Mentre plorava, 
s’ajupí per mirar dins el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al 
lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l’un al cap i l’altre als peus. 
Ells li diuen: -Dona, per què plores?
Ella els respon: -S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han posat. Així que 
acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no 
s’adonava que fos ell. 
Jesús li diu: -Dona, per què plores? Qui busques?
Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon:
-Si te l’has emportat tu, digues-me on l’has posat, i jo mateixa me l’enduré. 
Li diu Jesús: -Maria! Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: -Rabuni 
-que vol dir «mestre».
Jesús li diu: -Deixa’m anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els 
meus germans i digues-los: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu 
Déu, que és el vostre Déu.” 18 Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i 
els anunciava: «He vist el Senyor.»

PERE
(Joan 21,15-19)  

MARIA MAGDALENA
(Joan 20,11-18)

7
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Reflexió:

- Com vas fer per trobar el teu lloc 
correcte en el cercle? 

- Quina va ser la teva estratègia?
- Podem comparar aquest joc amb 
la manera com escoltem la veu de 

Déu en la vida real? 
- Per què?
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Què és el que diu el passatge sobre d’estar 
atents a la veu de Déu?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 Jesús els respongué:
--Vós ho he dit, però no ho voleu creure. Les obres 
que jo faig en nom del meu Pare donen testimoni a 
favor meu, però vosaltres no creieu, perquè no sou 
de les meves ovelles. Les meves ovelles escolten 
la meva veu. Jo les conec, i elles em segueixen. Jo 
els dono vida eterna: mai no es perdran, i ningú no 
me les arrencarà de les mans. Allò que el Pare m’ha 
donat val més que tot, i ningú no podrà arrencar res 
de les mans del meu Pare. Jo i el Pare som u. 
(Jn 10,26-28)



Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Vosaltres em bus-
careu, però ara us dic allò que vaig dir als jueus: 
“Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.” 
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo 
us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. 
Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu 
entre vosaltres.

JESÚS
(Joan 13,33-35)

Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó:
-Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m’has donat 
aigua per a rentar-me els peus; ella, en canvi, me’ls ha rentat amb les 
llàgrimes i me’ls ha eixugat amb els cabells.
Tu no m’has rebut amb un bes; ella, en canvi, d’ençà que he entrat, no 
ha parat de besar-me els peus. Tu no m’has ungit el cap amb oli; ella, 
en canvi, m’ha ungit els peus amb perfum. 
Així, doncs, t’asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats: 
per això ella estima molt. Aquell a qui poc és perdonat, estima poc. 
Després digué a la dona: -Els teus pecats et són perdonats. 
Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: 
«Qui és aquest que fins i tot perdona pecats?» 
Jesús digué encara a la dona: -La teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.

DONA
(Lluc 7,44-47)

Llavors Pere es va girar i veié que darrere venia el deixeble que Jesús 
estimava. Era aquell que durant el sopar s’havia reclinat sobre el pit de 
Jesús i li havia preguntat: «Senyor, qui és el qui et traeix?» 
Pere, en veure’l, diu a Jesús: -Senyor, i d’aquest, què en serà?
Jesús li respon: -Si vull que es quedi fins que jo vingui, què hi tens a 
dir? Tu segueix-me.
Així va córrer entre els germans el rumor que aquell deixeble no mori-
ria, però Jesús no li va pas dir que no moriria, sinó: 
«Si vull que es quedi fins que jo vingui, què hi tens a dir?»

Els jueus que eren amb Maria a casa per donar-li el condol, quan veie-
ren que s’aixecava corrents i sortia, la seguiren, pensant-se que anava 
al sepulcre a plorar. 
Maria va arribar on era Jesús i, en veure’l, se li llançà als peus i li digué: 
-Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el meu germà.
Quan Jesús veié que ella plorava i que ploraven també els jueus que 
l’acompanyaven, es va commoure interiorment i es contorbà. 
Llavors preguntà: -On l’heu posat? 
Li diuen: -Senyor, vine i ho veuràs. 
Jesús començà a plorar. 
Els jueus deien: -Mireu com l’estimava.
Però alguns replicaren: -Ell, que va obrir els ulls al cec, ¿no hauria pogut 
fer que aquest home no morís? 
Jesús, commogut altra vegada, va arribar al sepulcre. Era una cova 
tancada amb una llosa. 

MARIA
(Joan 11,31-38)

JOAN
(Joan 21,20-23)
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Primera carta de Joan (1Jn 4,7-21)
Déu és amor

 Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, per-
què l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut 
d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és 
amor.
 Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha en-
viat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és 
això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha 
estat el primer que ens ha estimat, tant, que ha enviat el seu Fill com 
a víctima pels nostres pecats. 
 Estimats meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres 
ens hem d’estimar els uns als altres. Mai ningú ha pogut contemplar 
Déu, però si ens estimam, Déu està en nosaltres, i dins nosaltres 
el seu amor és tan gran que ja no hi falta res. Un signe per sebre que 
estam en ell i ell en nosaltres és que ens ha fet el do de compartir el 
seu Esperit. Més encara: nosaltres mateixos hem contemplat com el 
Pare ha enviat el seu Fill perquè fos el salvador del món; nosaltres 
en donam testimoni; per això, tothom qui confessa que Jesús és el 
Fill de Déu està en Déu i Déu en ell.
 Aixi nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té, i hi hem 
cregut. Déu és amor; el qui viu en l’amor està en Déu, i Déu està 
en ell. L’amor està plenament dins nosaltres; per això miram amb 
confiança el dia del judici, perquè en aquest món ja som semblants 
a Jesucrist. L’amor no coneix la por. Si l’amor és prou gran, treu fora 
la por, perquè la por ve de l’amenaça d’un càstig; per això només té 
por el qui no estima plenament. 
 Veient com Déu s’ha avançat a estimar-nos, estimem tam-
bé nosaltres. Si algú deia que estima Déu, però no estimava el seu 
germà, mentiria, perquè els qui no estimen els germans que veuen, 
no poden estimar Déu, que no veuen.
 Jesucrist mateix és qui ens dóna aquest manament: Qui 
estima Déu, que estimi també el seu germà.

PREGÀRIA

13

;) elenti



Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble, i l’acollí una dona que 
es deia Marta. Una germana d’ella, que es deia Maria, es va asseure 
als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, que estava molt 
atrafegada per poder-lo obsequiar, s’hi va atansar i digué:
-Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m’hagi deixat tota sola a fer 
la feina? Digues-li que em vingui a ajudar.
El Senyor li va respondre:
-Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, 42 quan 
només n’hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no 
li serà pas presa.

Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
-I qui són els altres que haig d’estimar? 
Jesús va contestar dient:
-Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns ban-
dolers, que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig 
mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, 
passà de llarg per l’altra banda. Igualment un levita arribà en aquell 
indret; veié l’home i passà de llarg per l’altra banda. 
»Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié 
i se’n compadí. 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. 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.
»Quin d’aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de 
l’home que va caure en mans dels bandolers?
Ell respongué: -El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué: -Vés, i tu fes igual.

Jesús se’l mirà i el va estimar. Li digué:
-Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, 
i tindràs un tresor al cel. Després vine i segueix-me. 
En sentir aquestes paraules, aquell home va quedar abatut i se n’anà 
tot trist, perquè tenia molts béns.

Però la gent ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí, els parlava del 
Regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat.

(Mt. 14,14)
Quan Jesús desembarca i va veure aquella gentada, va sentir, compassió 
d’ells i va curar als malalts que li duien.

(Lluc 5,13)
Jesús s’acostà, els tocà i els digué:
-Aixequeu-vos, no tingueu por.

Jesús va estendre la mà i el tocà dient:
-Ho vull, queda pur. A l’instant li desaparegué la lepra.

MARTA i MARIA
(Lluc 10,38)

BON SAMARITÀ
(Lluc 10,29)

JOVE RIC
(Marc 10,21)

GENT
(Lluc 9,10)

LEPRÒS
(Mt. 17,7)
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* 1- Cada grup ha de presentar el seu video amb una 
la Campanya publicitària.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

* Els altres grups votaran el teu video de 1 a 5 punts.

* Prepara la teva fotografia de la dinàmica TU EN ÉL
els teus company votaran la millor fotografia que re-
presenti: Tú i Déu. La millor obtendrà un premi.
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PERO JO SI QUE TE CONEC (Llibre de l’amor sense límits)

Fill meu, tu no has conegut allò que ets. Encara no et coneixes. Vull dir: tu no 
t’has conegut veritablement com a objecte del meu Amor. I, conseqüentment, 
no has conegut allò qué tu ets en mi i tot allò possible que hi ha en tu.

Desvetlla’t d’aquest son i deIs sommis dolents. De tu mateix, a certes hores 
de veritat, no veus sinó els fracassos i les desfetes, les caigudes, les taques, 
potser els crims. Pero tot això no ets tu. Això no és pas el teu «jo» veritable, 
el teu «jo» profund. 

Sota tot aixó, darrera de tot aixó, baix el teu pecat, darrera de totes les trans-
gressions i tots els mancaments, jo sí que et veig.

Et veig i t’estimo. És a tu que t’estimo. No el mal que fas. Al teu interior, jo 
veig una altra cosa que viu encara. 

Les mascares que portes, les disfresses amb que et revesteixes, poden 
dissimular-te als ulls deIs altres i fins i tot als teus propis ulls. Pero no et 
poden amagar de mi. Jo et persegueixo fins allà on ningú no t’ha perseguit 
mai.  

Escolta. Ningú no et compren veritablement. Però jo sí que et comprenc. Jo 
podría dir de tu coses tan grans, tan belles!. De tu podria dir-les: no d’aquest, 
«tu» que el poder de les tenebres ha extraviat tan sovint, sinó del tu tal com 
jo desitjaria que fos, del «tu» que roman en mi, pensament i intenció d’Amor, 
del «tu» que encara podría existir visiblement. 

Arriba a ser visiblement allò que ets en el meu pensament. Sigues l’última 
realitat de tu mateix. Fes actives les potencies que jo he posat en tu.

No hi ha en cap home ni en cap dona, ni una sola possibilitat de bellesa 
interior i de bonesa que no es trobin també en tu. No hi ha cap do diví al qual 
tu no puguis aspirar. Perque les rebràs tots alhora si estimes amb mi i en mi. 
Sigui el que sigui el que hagis pogut fer en el teu passat, jo trenco els teus 
lligams. I si jo les trenco ¿qui t’impedeix d’aixecar-te i d’anar endavant? 
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Necessitam una fotografia per presentar: Déu en tu.
Per tant tens 30 minuts per fer la fotografia 
més bella que representi el Déu en jo.

Treball individual:

Presentació de la fotografia fes que els teus companys
votin la teva fotografia, pensa que la millor s’en du el 
premi.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


