
  

 

Pla de curs 
2016-2018 



2 

 



3 

 
ÍNDEX 

 

1. PRESENTACIÓ ……………………………………..……………. PÀG.3 

2. INTRODUCCIÓ ……………………………………...………….. PÀG.4 

3. COM TREBALLAREM ………………………………….………. PÀG.5 

4. OBJECTIUS I MITJANS ……………………………………..….. PÀG.7 

5. PAUTES 

 - PAUTA DE RDVO PROGRAMADA COL LECTIVA ……………. PÀG.24 

 - TRES EDE SOBRE LA INICIACIÓ A LA FE ……………………... PÀG.25 

 - PAUTA D’EDE SOBRE EL MISSATGE DE JEÚS ………………… PÀG.32 

 - EDE SOBRE EL PDC …………………………………………… PÀG.36 

 - EDE CONNECTAR AMB ELS JOVES ………………………….... PÀG.38 

 - PAUTA DE RDVO  PROGRAMADA:  

    L’OPCIÓ DE CLASSE …………..……….... PÀG.40 

 

6. EINES I RECURSOS DEL MOVIMENT 

 - EL QUADERN DE VIDA …………………….…………………. PÀG.42 

 - QUÈ ÉS UNA ACCIÓ A LA JOC? ….……………….…………... PÀG.44 

 - FITXA D’ACCIÓ ………………………………………….…….. PÀG.45 

 - PAUTA PER A L’ESTUDI D’EVANGELI ……………………….... PÀG.46 

 - EL RECÉS A LA JOC ………………………………………….... PÀG.48 

 - PREGAR ………………………………………………………... PÀG.50 

  

 



4 

 1. PRESENTACIÓ: QUÈ ÉS UN PLA DE CURS? 

 
 

EL PLA DE CURS (PDC) ÉS L’INSTRUMENT NACIONAL QUE ENS AJUDA A        

APROFUNDIR EN ALGUNS ASPECTES DE FONS DEL MOVIMENT. ENS AJUDA A     

PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES OPCIONS DE LA JOC I A ANAR-LES MADURANT,   

PERSONALMENT I COL·LECTIVAMENT. 

ÉS L’INSTRUMENT QUE ENS AJUDA A ACTUALITZAR LA FINALITAT I ELS OBJECTIUS 

DE LA JOC I A APROFUNDIR-HI PER A CRÉIXER I AVANÇAR EN LA NOSTRA            

MILITÀNCIA. 

LA FINALITAT DE LA JOC, COM DIU EL NOSTRE DNI, “ÉS LA CONSTRUCCIÓ I     

ACOLLIDA DEL REGNE DE DÉU, PARTINT DE LA NOSTRA REALITAT DE JOVES DE LA 

CLASSE OBRERA”. I AQUESTA FINALITAT ES CONCRETA EN SIS OBJECTIUS, QUE SÓN: 

1) ARRIBAR I ESTAR AL SERVEI DELS I LES JOVES DEL MÓN OBRER, ESPECIALMENT 

DELS I LES QUE ESTAN EN SITUACIONS MÉS PRECÀRIES;             

2) PRENDRE CONSCIÈNCIA, COM A JOVES, DE LA REALITAT 

QUE VIVIM I DE PERTÀNYER A UNA CLASSE SOCIAL AMB 

UNES CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES: LA CLASSE      

OBRERA; 3) VIURE DE MANERA INDIVIDUAL I 

COL·LECTIVA AQUELLS VALORS QUE ENS PERMETIN 

RECONÈIXER-NOS COM A FILLS  I FILLES DE DÉU;      

4) DESCOBRIR I VIURE L’EXPERIÈNCIA DE JESUCRIST I 

SENTIR-NOS ENVIATS I ENVIADES PER ELL A            

POSSIBILITAR QUE ALTRES JOVES FACIN LA MATEIXA     

EXPERIÈNCIA; 5) POSAR-NOS EN ACCIÓ I                      

MPROMETRE’NS PER A TRANSFORMAR LES ESTRUCTURES   I SI-

TUACIONS DE LA SOCIETAT QUE GENEREN TOTA MENA D’INJUSTÍCIES, EN UN PRO-

CÉS DE CONVERSIÓ I ALLIBERAMENT PERSONAL I COL·LECTIU; 6) FORMAR    JOVES 

EN UNA OPCIÓ DE VIDA MILITANT, CRISTIANA I OBRERA.  

ELS PDC'S NEIXEN DELS CONSELLS NACIONALS ON ES TREBALLEN LES            

ORIENTACIONS, A PARTIR DE LES QUALS ES PROPOSEN UNS OBJECTIUS A ASSOLIR I 

TREBALLAR AMB UNS MITJANS. CONCRETAMENT AQUEST PDC NEIX DEL              

XV CONSELL NACIONAL ON VAM TREBALLAR L’ORIENTACIÓ: “COM DONEM A     

CONÈIXER EL MISSATGE DE LA JOC”. 

ELS CONTINGUTS DEL PDC ES DESENVOLUPEN EN UNS OBJECTIUS AMB UNS    

MITJANS, QUE VÉNEN JUSTIFICATS PER LES APORTACIONS DEL XV CONSELL      

NACIONAL, I QUE S’HAN DE TREBALLAR DURANT ELS DOS PROPERS CURSOS     

2016-2017 I 2017-2018. 
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 2. INTRODUCCIÓ: PER QUÈ AQUEST PLA DE CURS? 
 

EL TREBALL EL VAM COMENÇAR EL PASSAT CURS 2015-2016 I VA FINALITZAR AMB 

EL XV CONSELL NACIONAL, CONCRETAMENT AMB L’ORIENTACIÓ: “COM DONEM A 

CONÈIXER EL MISSATGE DE LA JOC”.  

AQUEST TEMA DE FONS ÉS COM ESTEM FONAMENTANT LA NOSTRA MILITÀNCIA 

JOCISTA I COM AQUESTA FONAMENTACIÓ ENS AJUDA A ARRIBAR A ALTRES JOVES 

DE LA CLASSE OBRERA, FENT PROCESSOS D’INICIACIÓ DE QUALITAT, INICIANT A LA 

MILITÀNCIA [NO NOMÉS A JOVES ADOLESCENTS, SINÓ A TOT EL JOVENT EN GENERAL] 

I FENT ACCIONS TRANSFORMADORES AMB D’ALTRES JOVES. 

EN L’ÚLTIM CONSELL VAM CONSENSUAR UNS OBJECTIUS FONAMENTALS AMB ELS 

SEUS MITJANS PER A TREBALLAR-LOS. 

COM A JOVENTUT OBRERA CRISTIANA (JOC) ÉS UN REPTE FONAMENTAL VIURE I 

RENOVAR LA NOSTRA FE I MISSIÓ JOCISTA AVUI, AMARAR-NOS-EN, DE                 

SENTIR-NOS-LA NOSTRA I DE TREBALLAR, AMB LA RESTA DEL MÓN OBRER, PER 

TRANSFORMAR LES PRECÀRIES I INDIGNES SITUACIONS ACTUALS. EL MOVIMENT 

SENT LA NECESSITAT DE RENOVAR-SE I DE VIURE L’ESPIRITUALITAT JOCISTA,      

L’OPCIÓ PER LA CLASSE OBRERA, LA INICIACIÓ, L’ACCIÓ PERSONAL I COL·LECTIVA, 

AMB LA FERMA CONVICCIÓ QUE ÉS DÉU PARE QUE TREBALLA AMB LES NOSTRES 

MANS, AMB JESUCRIST DE COMPANY DE CAMÍ I AMB LA FORÇA DE L’ESPERIT.           

I SENSE PERDRE DE VISTA ALLÒ QUE ENS IDENTIFICA COM A MOVIMENT               

ESPECIALITZAT D’ACCIÓ CATÒLICA. 

QUE TOT AQUEST TREBALL NASCUT AL XV CONSELL NACIONAL NO ES QUEDI EN 

AQUEST MATERIAL, SINÓ QUE ENS EMPENYI A FER 

VIDA D’AQUESTS OBJECTIUS.  

REBEM-LO DONCS AMB LES MANS OBERTES I        

PLANIFIQUEM EL CURS PERQUÈ NO ENS PASSI DE 

LLARG. DONEM SENTIT A LES PAUTES QUE TENIM A 

CONTINUACIÓ POSANT I PASSANT LA NOSTRA VIDA 

PELS DIFERENTS OBJECTIUS I MITJANS. 

 

   BON CAMÍ I BONA FEINA! 
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 3. COM TREBALLEM AQUEST PDC? 
 

COM BÉ SABEU, DEL XV CONSELL NACIONAL HAN SORGIT 15 OBJECTIUS A      

TREBALLAR DURANT ELS PRÒXIMS DOS CURSOS. PER A FACILITAR EL PODER      

TREBALLAR-LOS TOTS I AMB QUALITAT, US   

PRESENTEM UNA PROPOSTA DE TREBALL: 

 

 

LA FINALITAT D’AQUEST PLA DE CURS 

 DURANT AQUESTS DOS ANYS HEM                    

 D’ACONSEGUIR DUR A TERME L’OBJECTIU  

     NÚMERO 1: “VIURE, CELEBRAR I TESTIMONIAR EL MISSATGE DE LA JOC” 

 

 

PUNTS FERMS A TREBALLAR DURANT AQUEST DOS CURSOS 

ES PROPOSA QUE DURANT AQUEST CURS 2016-2017 I EL CURS VINENT 2017-

2018 ES PUGUIN TREBALLAR SIMULTÀNIAMENT I PER APROFUNDIR EN LA FINALITAT 

DEL PDC AQUESTS TRES OBJECTIUS: 

OBJ.2: TREBALLAR EL SENTIT DE COMUNITAT ENTRE TOTS ELS INTEGRANTS   

     DEL MOVIMENT, PER PODER TRANSMETRE EL MISSATGE DE LA JOC 

OBJ.3: TREBALLAR LA MILITÀNCIA DURANT TOT EL PROCÉS D’INICIACIÓ 

OBJ.4: FORMAR LA MILITÀNCIA SOBRE COM INICIAR I/O CONNECTAR 

 

 

PRIMER ANY (OBJECTIUS A TREBALLAR DURANT EL CURS 2016-2017) 

A PARTIR D’UN OBJECTIU FONAMENTAL A TREBALLAR QUE ÉS: 

OBJECTIU 5: FONAMENTAR LA MILITÀNCIA, INTEGRANT LA CLASSE OBRERA, ELS 

      JOVES I JESÚS EN UN ÚNIC PROJECTE 

TAMBÉ TREBALLAREM ELS SEGÜENTS OBJECTIUS: 

 OBJ.6: DESCOBRIR LA FE EN JESÚS OBRER I VIURE-LA EN COMUNITAT 

 OBJ.7: FORMAR EN L’OPCIÓ DE CLASSE OBRERA 

 OBJ.8: APROFUNDIR EN EL MISSATGE DE JESÚS 

 OBJ.9: OFERIR EL PROJECTE DE JESÚS AL JOVENT 
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“I ara, de qui en diem militant? Hi ha militants a l’u per cent i militants cent per 

cent. No creguem massa fàcilment que s’ha de tenir ja al principi militants al 

cent per cent.  

Qui gosaria a dir que nosaltres som dels del cent per cent? 

Hem de començar sempre per prendre els militants tal com són. 

Són socialistes, comunistes, poc importa.  

Serventa, ferrer, sabater, poc importa.  

Però devem dir: d’aquesta persona he de fer un militant. No fa falta  militants 

fets per complet; no se’ls troba, se’ls forma. 

Entenem per militant algú que, en primer lloc i abans de res, en tota la seva 

vida de jove treballador, es conquereix a sí mateix i conquereix als altres per la 

seva vocació eterna i temporal.” 

[La JOC un missatge viu. Joseph Cardijn] 

Cardijn ens recorda que ser militant és un procés, que sempre estem en 
procés, que no importa el punt de partida, sinó la intenció i la voluntat de 
fer un procés.  

Ens recorda que el i la militant són persones que es van formant i que 
en aquest procés en formen a d’altres.  

La vocació del militant és arribar a altres joves  treballadors/es. 

SEGON ANY (OBJECTIUS A TREBALLAR DURANT EL CURS 2017-2018) 

A PARTIR D’UN OBJECTIU FONAMENTAL A TREBALLAR QUE ÉS: 

 OBJECTIU 10: VIURE LA CAMPANYA I LA CONNEXIÓ COM A EINES DE               

 TRANSFORMACIÓ DE LA REALITAT SOCIAL I PERSONAL DELS I DE LES JOVES 

TAMBÉ TREBALLAREM ELS SEGÜENTS OBJECTIUS: 

OBJ.11: TENIR ACTITUD ACOLLIDORA EN ELS PRIMERS CONTACTES A LA JOC 

OBJ.12: CUIDAR LA RELACIÓ AMB ELS JOVES ORGANITZATS 

OBJ.13: ARRIBAR ALS I A LES JOVES NO ORGANITZATS 

OBJ.14: FER PROTAGONISTES ELS I LES JOVES, ANIMANT-LOS A FER ACCIÓ A 

       PARTIR DE LES SEVES REALITATS I NECESSITATS 

OBJ.15: CREAR EQUIPS D’ACCIÓ ALLÀ ON SOM 
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4. 4. 4.    

OBJECTIUS OBJECTIUS OBJECTIUS III      

MITJANSMITJANSMITJANS   
 
A CONTINUACIÓ TENIM ELS 15 OBJECTIUS AGRUPATS EN DOS CURSOS EN 

TORN D’UN OBJECTIU FONAMENTAL I EMMARCATS EN LA FINALITAT DE: 

 

“VIURE, CELEBRAR I              

TESTIMONIAR EL                  

MISSATGE EL DE LA 

JOC” 

 

ELS OBJECTIUS TENEN ELS  

PROPIS MITJANS QUE CADA   

FEDERACIÓ, EQUIP/GRUP,      

MILITANT... CONCRETARÀ EN    

EL SEU AMBIENT.  
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 Finalitat: 
 

OBJECTIU 1: 

 Viure, celebrar i testimoniar el missatge de la JOC 

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Hem constatat amb el treball de les federacions que, els militants amb més 

procés són els que fan experiència de JOC. I, per tant, creiem que és important 

que tots/es els militants tinguin present la descoberta del regal que és la JOC 

(viure’l), alegrar-nos pel que hem rebut i motivar-nos (celebrar-lo), tot això és el 

que causa que vulguem compartir-ho amb els altres joves (testimoniar-lo) del 

nostre entorn.  

 

Nacionals Federals Personals 

- Recollida i intercanvi de 

testimonis de militants 

amb experiència en el   

moviment. 

- Exercicis espirituals. 

- Escola de Responsables. 

- Setmana Santa. 

.- Campanya. 

 

- Activació d’equips 

d’acció. 

- Accions federals. 

 

- RdV procés personal 

dins la JOC. 

- Equips d’acció. 

- Tenir i viure una       

responsabilitat nacional 

o federal. 
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 Objectius transversals durant els 2 cursos: 
 

OBJECTIU 2: 

Treballar el sentit de comunitat entre tots els integrants 

del Moviment, per poder transmetre el missatge de la JOC  

   MITJANS 

     

          JUSTIFICACIÓ 

   Constatem que últimament a molts militants ens manca el compromís,     

assistim als actes però costa implicar-se a fons a la vida del moviment, i si la 

JOC no es viu a fons difícilment es pot transmetre. 

   També veiem que molts militants abandonen la JOC. Consolidar el sentit de 

comunitat és necessari per a enfortir la militància i l’experiència de comunitat. 

Comunitat que hem de construir també junt amb iniciació, militants i iniciants 

som JOC. 

   Els xavals ens observen com som i què fem, ens qüestionen, ens imiten… 

hem de transmetre  la JOC  com a missatge d’alegria i d’esperança, perquè som 

la JOC. Creiem també que el secret de la JOC està en el valor d’escoltar i parlar 

amb l’altre. Hem de possibilitar espais de relació, comunitaris o personals, tant 

formatius com gratuïts. La JOC ha de ser una comunitat d’amor.  

Nacionals Federals Personals 

- Actes nacionals de        

militants i iniciació (TNI, 1r 

de Maig, Setmana Santa) 

- Treballs conjunts entre 

RFIE i coordinadors a les 

Coordinadores 

- Moments gratuïts després 

dels actes nacionals 

- Relacions amb altres JOC 

(Estatal i Internacional) 

- Informació d’actes i       

accions d’altres JOC 

- Intercanvis amb altres JOC 

(Estatal i internacional)  

 

- Treball conjunt militants 

amb iniciació 

- Moments gratuïts 

- Que un grup de militants 

acompanyi o estigui  

especialment atent a un 

equip d’iniciació  

 

- Fer seguiment i 

acompanyament 

- Quedades personals  
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 OBJECTIU 3: 

 Treballar la militància durant tot el procés d’iniciació 

MITJANS 

 

JUSTIFICACIÓ 

La militància es treballa durant tot el procés d’iniciació ja que durant tots els 

anys es va descobrint què és el moviment i es fa el pas sabent què és la         

militància i comprometent-se en un estil de vida. Això és un treball que es fa 

durant els anys de manera progressiva. 

Constatem que en finalitzar el procés d’iniciació els i les joves tenim          

mancances en el que és realment ser militant, és per això que creiem que la   

iniciació ha de ser un procés en el qual es treballi progressivament les opcions i 

necessitats del moviment, i que al pas a militància sigui un procés natural i no 

un procés forçat en el tercer moment. 

Els joves d’iniciació han de ser conscients del seu paper evangelitzador (en el 

seu ambient: amics, escola, família...). Un jove que sap explicar les seves idees, 

pot defensar i interioritzar amb millor convicció aquestes mateixes idees,       

sobretot davant d’altres joves, que no les tenen tant clares.  

Nacionals Federals Personals 

- Acompanyament Equip 

Nacional d'Iniciació i      

Extensió (ENIE) 

- Participació en la CANI i 

Coordinadora. 

- Setmana Santa/           

Campaments nacionals. 

- Trobades interfederals 

- Accions nacionals 

- TNI 

- Promijoc 

- Jornades de Formació de 

3r Moment 

- Campanya 

- Atenció a les mancances 

en la iniciació 

- Festa de l’acció 

- Trobades interfederals 

- 3r moment 

- PIEF, PIF, Llençol, etc. 

- Accions federals 

- Comissió federal       

d'iniciació i extensió 

- Trobades federals 

(castanyada, Nadal, 

campaments...) 

- CP 

- Fer comunitat d’inici-

ciació i militants 

- Participació del 3r Mo-

ment en les     comissi-

ons 

- Bíblia (Paràboles) 

- Treball de militància 

durant tot el procés 

d’iniciació  

- Grup d'iniciació 

- Fitxa de seguiment per 

iniciadors. 

- Equips d’acció 

- Conèixer tota la inicia-

ció 

- Treball de fons: la    

iniciació són militants 

en iniciació 
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 OBJECTIU 4 

 Formar la militància sobre com iniciar i/o connectar  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

Veiem que és important tenir unes bases ben fonamentades per poder     

transmetre a la iniciació i a la resta de militants. Creiem que els iniciadors han de 

tenir eines per poder transmetre el missatge.  

A vegades ens desanima força la connexió, pesen més les dificultats que les 

oportunitats: ho vivim amb sentiment de fracàs. Hem d’aprendre de la nostra 

història en com hem connectat i avançar en nous reptes de connexió.  

Nacionals Federals Personals 

- JdF 

- Taller específic de Set-

mana Santa. 

- JdF “Testimonis de pro-

jectes de connexió d’a-

ntics militants”  

- PROMIJOC, llençol, PI-

EF... 

- Formacions planificades 

en les comissions     

d’iniciació 

- JdF “Testimonis de pro-

jectes de connexió    

d’antics militants”  

- Participació en les   for-

macions sobre aquest 

tema 

- Prendre consciència de 

què iniciadors som tots  
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 Curs 2016-2017 
 

 

OBJECTIU 5 

        Fonamentar la militància, integrant la classe obrera, 

 els joves i Jesús en un únic projecte  

   MITJANS 

     

      JUSTIFICACIÓ  

   Creiem que hi ha una manca de coneixement 

de la identitat de la JOC en cert nombre de   

militants. Creiem que en la JOC les tres sigles no 

estan separades sinó que haurien de ser        

tractades com un conjunt integrat en un mateix 

projecte. Si no fonamentem i interioritzem    

l’opció pels joves, per la classe obrera i per Crist 

difícilment podrem transmetre el missatge de la 

JOC.  

Nacionals Federals Personals 

- JdF integrada en les tres 

besants 

- RdV programada 

- Testimonis 

- Escola de responsables 

- Formació històrica per 

contextualitzar l’evangeli 

- Referents d’església   

actual 

- Accions nacionals 

- Festa de l’acció 

- Primer de maig 

- TNI 

- Pàgina web i xarxes   

socials  

 

- JdF integrada 

- RdV 

- Testimonis 

- Eucaristies 

- Setmana santa federal 

- Implicació amb els  

diferents moviments 

obrers del barri/poble 

- Xarxes socials 

- Jornades on compartir 

experiències 

- Recés federal  

 

- Formació 

- Pregària 

- RdV sobre l’opció 

obrera i la fe 

- QdV 

- Estudi de l’Evangeli 

- Documentar-se sobre 

el missatge de Jesús 

- Transmetre la          

militància des d’una 

experiència i vocabulari 

positiu 

- Testimoni d’allò que 

vivim allà on som  
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 OBJECTIU 6 

      Descobrir la fe en Jesús obrer i viure-la en comunitat.  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   La fe és un procés de descoberta i per tant creiem que per viure-la hem de 

conèixer Jesús i descobrir el seu model de vida. En efecte, un cop la coneixes, 

pots arribar a transmetre-la anant més enllà de la teoria, sent testimonis        

d’experiències, vivències i manifestant-ho en els nostres fets i accions            

quotidians,  ja que com a cristians, la fe s’ha de viure en comunitat. 

   La descoberta de Jesús es fa millor en una comunitat. La JOC és l’espai que ha 

de facilitar aquesta descoberta de la fe en Jesús i de compartir-la en comunitat. 

   La vivència comunitària de la fe és el motor de la militància.  

Nacionals Federals Personals 

- JdF Nacional.  

- Testimonis. 

- Setmana Santa. 

- Encuentros de Abril.  

- Exercicis espirituals.  

- JdF federal.  

- Pregària compartida.  

- Estudi de l’Evangeli. 

- Presència a les          

parròquies  

- Quadern de vida.  

- Estudi de l’Evangeli. 

- Formació. 

- Pregària. 

- RdV programada sobre 

com vivim la fe i com la 

celebrem.  
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 OBJECTIU 7 

 Formar en l’opció de classe obrera  

 MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Constatem que ens sentim desvinculats de la classe obrera i per això no    

sabem com transmetre la opció per la Classe Obrera. Creiem que la formació és 

el que ens pot ajudar a descobrir-la, sentir-la i optar per ella. 

   En aquest moment de grans injustícies socials, és important aprofundir en la 

nostra opció per la Classe Obrera. 

   Caldrà que en la RdVO es plantegin en el jutjar els valors de l'experiència 

obrera que volem viure i per què. 

   Creiem que l’aprofundiment en la nostra opció per la Classe Obrera ens     

ajudarà a transmetre-la allà on som i en les nostres diverses realitats obreres.  

 

 

 

Nacionals Federals Personals 

- Formacions obertes. 

- Xerrades, taules rodones, 

actes, espais de reflexió  

conjuntament militants i 

joves del nostre entorn. 

- 1r de Maig. 

- Campanya. 

- 8 de març.  

 

- Implicació en els       

diferents moviments i 

entitats obreres del  

barri / poble. 

- Formacions federals. 

- Accions federals. 

- Campanya.  

 

- RdV Obrera. 

- Accions personals. 

- Implicació en els 

equips d’acció.  
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 OBJECTIU 8 

 Aprofundir en el missatge de Jesús     

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Creiem que com a militants hem de recuperar el missatge de Jesús  ja que és 

l’eina perquè els joves puguin transformar les seves vides i el món. Hem d’oferir 

el missatge com un do de Déu, com a quelcom que es dóna gratuïtament sense 

esperar res a canvi, sense tenir por de fer-ho. No podem “enterrar el nostre   

tresor”.  

Nacionals Federals Personals 
 

- Formació històrica 

per contextualitzar 

l’Evangeli 

- Referents d’Església 

actual  

- EdE 

- Implicació en les pre-

paracions de les cele-

bracions 

- Trobar temes que ens 

uneixin 

- Comissió de formació  

 

- Pregària personal 

- Documentar-se sobre 

el missatge de Jesús 

- RdV  obrera sobre el 

procés de Fe  
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 OBJECTIU 9 

 Oferir el projecte de Jesús al jovent  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Tot i els prejudicis que hi ha avui dia amb el projecte de Jesús, els militants 

ens hem de sentir-nos-en orgullosos i transmetre’l per continuar amb la        

revolució que va suposar en el seu moment.  

Nacionals Federals Personals 

- Formació històrica per 

contextualitzar l’evangeli. 

- Referents d’església    

actual. 

- Accions nacionals. 

- Festa de l’acció. 

- Primer de maig. 

- TNI. 

- RdV programada. 

- Qui som. 

- Pàgina web, xarxes soci-

als. 

- Curs de Jesús 

 

- Estudi d’Evangeli. 

- Implicació en les pre-

paracions de les cele-

bracions. Trobar te-

mes que ens uneixin. 

Comissió formació. 

- Xarxes socials. 

- Revista federal. 

- JdF. 

- Jornades on compartir 

experiències. 

- Recés federal 

 

- Documentar-se sobre 

el missatge de Jesús. 

- RdVO sobre el procés 

de fe. 

- Pregària personal. 

- Quedades personals 

- Testimoni d’allò que 

vivim allà on som. 

- Transmetre la militàn-

cia des d’una experi-

ència i vocabulari po-

sitiu.  
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 Curs 2017-2018 
 

OBJECTIU 10 

 Viure la campanya i la connexió com a eines de         

 transformació de la realitat social i personal dels i de 

 les joves 

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Els i les joves han de ser protagonistes de la transformació del seu entorn. 

   Una de les finalitats de la JOC és l’evangelització de la classe obrera, per tant 

hem de fer ús de les nostres eines per arribar 

als joves no organitzats. Constatem que és un 

aspecte que ens és difícil i que hem de      

prioritzar com a objectiu. Creiem important 

que cada militant  es pugui implicar tant en 

els processos que puguin sorgir de la         

connexió, com també en les accions que    

sorgeixin.  

        Si el jove no se sent transformat, si no se 

sent protagonista, no només no estarem   

treballant el carisma de la JOC, sinó que    

difícilment voldrà apropar-s’hi i conèixer-la 

més a fons. 

Nacionals Federals Personals 

 

- Sensibilització de la 

campanya. 

- Coordinació i     re-

lació amb altres 

entitats.  

- Coordinació i relació amb 

entitats del barri- poble- 

ciutat. 

- Iniciativa i autonomia a 

l’hora de plantejar accions 

federals. 

- Campaments federals. 

- Espais de formació       

federal. 

- Testimonis vivencials  

- Coordinació i relació 

amb entitats del barri- 

poble- ciutat. 

- Iniciativa i autonomia a 

l’hora de plantejar     

accions federals. 

- Campaments federals. 

- Espais de formació     

federal. 

- Testimonis vivencials  
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 OBJECTIU 11 

Tenir actitud acollidora en els primers contactes a la JOC  

   

       MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Quan vam entrar a la JOC es va comptar amb nosaltres des del primer       

moment (inclús abans i tot) i se’ns va fer partícips del que es feia com si fóssim 

un més. Cal valorar el fet de sentir-se estimat i acceptat per iniciar el procés a la 

militància. 

   Quan assistim a un acte/trobada per primera vegada la gent que hi ha ja ens 

coneix; això demostra que ja hi havia un treball previ en el que ja érem          

protagonistes. Valorem que els i les joves convidades a les nostres trobades i 

accions (federals i nacionals) siguin acompanyades per militants, tant si els/les 

coneixem com si no.  

 

 

 

Nacionals Federals Personals 

- TNI 

- Festa de l’acció 

- Coordinadora Nacional 

- Comissió Nacional       

d’iniciació i Extensió  

- Campaments federals 

- Espais de formació  

federal 

- Testimonis vivencials 

- Campanya  

 

- Acompanyament i 

seguiment  
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 OBJECTIU 12 

 Cuidar la relació amb els joves organitzats  

   MITJANS 

    

     JUSTIFICACIÓ  

   Creiem que és important treballar i coordinar-se amb altres moviments i   

entitats per poder establir una xarxa de cooperació. A més a més, constatem 

que gran part de la iniciació i dels militants estem connectats amb llocs ja     

organitzats on podem aportar el nostre tarannà jocista, "ser llevat dins la pasta". 

   Volem cuidar la coordinació amb altres moviments d’Acció Catòlica i fer xarxa 

amb realitats socials, culturals, polítiques... que ens trobem en els nostres      

ambients. 

   A la JOC estem en constant moviment i hem de connectar amb d’altres per tal 

que no hi hagi un buit en el procés. Per tal d’oferir-nos als altres hem de      

concretar on estem i on podem arribar. Creiem important tenir una vinculació 

amb les parròquies i entitats on estem, barris i pobles on vivim. 

   Convé cuidar i treballar la coordinació amb els moviments germans d’Acció 

Catòlica a nivell federal i nacional.  

Nacionals Federals Personals 

 

- Reunions planifica-

des per conèixer la 

realitat de cada  

moviment i entitat. 

- Compartir recursos, 

materials...  

- Reunions amb altres          

moviments i entitats 

(intermoviments…) 

- Consciència de la realitat que 

hi ha en cada federació 

(trobada de territori) 

- Presentar-se a les parròquies 

on estem. 

- Participar en el barri o poble 

(com a JOC). 

- Fires d’entitats 

- Comissions de festes o actes 

dels barris  

 

- Participar del barri o 

poble (títol personal). 

- Convidar a persones 

concretes. 

- Involucrar-se en  

altres moviments 

- Seguiment als     

responsables...  
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 OBJECTIU 13 

 Arribar als i a les joves no organitzats  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Creiem que els i les joves de la JOC som més dels qui ens pensem. Per això 

cal estar atents als i les joves que no estan organitzats i són classe obrera. 

   Constatem que el moviment només arriba al MIJAC, als cristians Confirmats, 

centres oberts, etc. Ens costa arribar als joves dels nostres ambients (treball,   

escola, carrer...), tot i què és un dels objectius prioritaris de la JOC. 

   A les persones no organitzades que hem d’arribar són joves que els pot     

beneficiar molt estar al moviment i per això cal apostar-hi.  

 

 

Nacionals Federals Personals 
 

- Festa de l’acció 

- TNI 

- Formació sobre 

equips d’acció 

- Projecte d’extensió 

- Projectes de          

Campanya atractius i 

propers pels joves  

- Convivències 

- Petites accions concretes 

en diferents barris/pobles 

(accions federals, festes 

majors, festes de          

primavera, etc.) 

- Comissions de connexió 

- Visites als instituts per 

oferir la JOC a joves        

concrets  

 

- Equip d’acció 

- Connexió personal 

amb la gent del     

nostre entorn  
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OBJECTIU 14 

 Fer protagonistes els i les joves, animant-los a fer      

 acció a partir de les seves realitats i necessitats  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Per arribar als joves és important fer-los directament protagonistes:           

preguntant-los directament, perquè siguin ells els qui facin les accions i que els 

militants tinguin un paper important en acompanyar

-los en el procés. 

   A través de les accions posem en pràctica que la 

realitat es pot transformar. 

   Creiem important que les accions que ens         

marquem siguin atraients i adaptades a les nostres 

realitats actuals.  

Nacionals Federals Personals 

- TNI 

- Sensibilització 

- Donar responsabilitat 

- Enquestes 

- Coordinadores nacio-

nals 

- Festa de l’acció 

- Fer ús per visibilitzar-

nos en les diferents xar-

xes socials d’internet. 

- Campanya  

 

- Connexió: guitarres, 

Tardes alternatives... 

- Comis/ assemblees fe-

derals (militants e inici-

ació) 

- Coordinar-se amb al-

tres  entitats 

- Equips d’acció 

- Campanya 

 

- Equips d’acció 

- Revisió de vida (roda de 

fets), 

- Preguntar en el nostres 

ambients 
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OBJECTIU 15 

 Crear equips d’acció allà on som  

   MITJANS 

   JUSTIFICACIÓ  

   Una manera fonamental de transmetre el missatge de la JOC és actuant-hi 

fora i sent militant en altres organitzacions/entitats. Creiem que és                 

imprescindible per al moviment que no ens quedem dins la pròpia organització 

tot allò que la JOC ens dóna com a escola formativa de militants, cal posar-ho al 

servei dels altres en les nostres realitats. 

   Forgem aquesta escola de militància fent acció dins i fora al moviment i essent 

testimoni i exemple per als militats i la iniciació. 

   El missatge de la JOC ha d’estar al servei de la societat, hem de ser sal i llevat. 

Només ho aconseguirem fent acció fora, allà on som. En l’acció també hem de 

ser referents.  

    

 

 

Nacionals Federals Personals 
 

- Treballar conjuntament 

amb altres entitats: fent

-los partícips de la cam-

panya 

- Compartint els projec-

tes comuns, sumant 

esforços... 

- Fitxa d’acció  

 

- Creant xarxa amb entitats 

de la ciutat-barri-poble, 

- Compartint la campanya 

- Adequant l’estructura fe-

deral per facilitar la mili-

tància en les nostres reali-

tats 

- PdC federal, campanya... 

- Fitxa d’acció  

 

- La JOC com a escola 

de militància; fent 

acció fora del movi-

ment, implicant-se 

en l’acció d’altres 

joves que volen 

transformar la reali-

tat, 

- PdC personal 

- Fitxa d’acció  
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5. 5. 5. PAUTESPAUTESPAUTES   
 
 
 
 
 
 
 

OFERIM PAUTES DE REVISIÓ DE VIDA OBRERA I  

D’ESTUDIS D’EVANGELI QUE AJUDEN A TREBALLAR 

AQUEST PLA DE CURS I QUE SÓN PER A SER        

ADAPTADES A CADA GRUP, FEDERACIÓ... 
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PAUTA DE RDV PROGRAMADA COL·LECTIVA 

VIURE, CELEBRAR I TESTIMONIAR EL MISSATGE DE LA JOC 

 

VEURE 
 Què em sedueix i valoro del missatge de la JOC? 

 Què m’aporta a la meva vida personal, laboral, social, eclesial, cultural i 

familiar ser de la JOC? 

 Amb quins fets i accions he estat testimoni del missatge de la JOC? 

 Per què dono importància al missatge de la JOC? 

 Per què em faig meves les tres opcions de la JOC (per als joves, per la 

classe obrera i per Jesucrist)? 

 

JUTJAR 
 De tot el que hem vist i constatat, quins aspectes positius i negatius hi   

descobrim? Quines actituds valorem? 

 Quines actituds militants volem potenciar o viure millor? 

 Com celebro i concreto en la meva vida i acció el missatge de la JOC? 
  

   A la llum de la Paraula de Déu 

 Mc 4,3-8. Aquesta paràbola fa referència a l’acció del sembrador, que   

sembra amb generositat (sense preocupar-se per on caurà) i amb           

l’esperança certa d’obtenir fruit, malgrat l’estat del terreny. Tot i l’aparent 

fracàs de l’acció del sembrador, hi ha un missatge d’esperança, suggerit pel 

contrast entre els tres primers quadres i l’últim: el no acolliment constatat i 

l’acolliment assegurat. Quina actitud ens proposa Jesús? 

 Mt 11,16-17. Jesús convida a acollir i a fer-te teu l’Evangeli, i a no fer l’orni, és 

a dir, el despistat o a passar. La paràbola invita a entendre l’estil i l’acció de 

Déu Pare manifestats en el missatge i testimoniatge de Jesús, i a                

sintonitzar-hi. 

 Lc 13,22-30. Què ens suposa viure, celebrar i testimoniar el missatge de la 

JOC? 

Ens quins moments hem descobert la presència i l’acompanyament de Jesús ? 

 

ACTUAR 
 Quines actituds em proposo de canviar i amb quins mitjans ? 

 Què he de millorar o canviar per a viure, celebrar i testimoniar el missatge 

de la JOC allà on visc, em moc i sóc? Quins mitjans o eines m’hi ajudaran? 

 Quan ho revisarem? 
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 TRES EDE SOBRE LA INICIACIÓ A LA FE 

AQUESTS TRES ESTUDIS D’EVANGELI ES PODEN TREBALLAR EN ELS DOS ANYS DEL PDC, 

AJUDEN TANT A TREBALLAR LA INICIACIÓ A LA JOC COM EN EL CONEIXEMENT DE JESÚS. 

Es pot seguir la pauta de l’EdE que s’ofereix dins l’apartat eines i recursos, tot i 

que aquí es proposa una altra manera, és a dir, llegir el text, contemplar-lo ajudat 

d’unes explicacions i compartir les preguntes que es plantegen al llarg del text. 
 

1.  JESÚS ES TROBA AMB LA SAMARITANA I HI DIALOGA:  

                Jn 4,4-42 
1.1. LLEGIM EL TEXT 

4Jesús havia de travessar Samaria. 5Arribà, doncs, en una població samaritana que es deia 
Sicar, no gaire lluny de la propietat que Jacob havia donat al seu fill Josep; 6allà hi havia el 
pou de Jacob. Jesús, cansat de caminar, s’assegué allí a la vora del pou. Era cap al migdia. 
7Una dona de Samaria es presentà a pouar aigua. Jesús li diu:  Dóna’m aigua.8Els seus    
deixebles se n’havien anat al poble a comprar menjar. 9 Però la dona samaritana preguntà a 
Jesús: Com és que tu, que ets jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana? Cal     
recordar que els jueus no es fan amb els samaritans. 10Jesús li respongué:  Si sabessis quin 
és el do de Déu i qui és el qui et diu: "Dóna’m aigua", ets tu qui li n’hauries demanada, i ell 
t’hauria donat aigua viva. 11La dona li diu: Senyor, no tens res per a pouar i aquest pou és 
fondo. D'on la trauràs, l’aigua viva? 

12
El nostre pare Jacob ens va donar aquest pou, i en bevia 

tant ell com els seus fills i el seu bestiar. ¿Que potser ets més gran que no pas ell? 13Jesús li 
respongué: Tots els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir set.14 Però el qui begui de    
l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell 
en una font d'on brollarà vida eterna. 15Li diu la dona: Senyor, dóna’m aigua d’aquesta! Així no 
tindré més set ni hauré de venir aquí a pouar. 16Ell li diu: Vés a cridar el teu marit i torna. 17La 
dona li contesta: No en tinc, de marit. Li diu Jesús: Fas bé de dir que no en tens.18 N’has tingut 
cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. En això has dit la veritat. 19La dona li respon: 
Senyor, veig que ets un profeta. 20Els nostres pares van adorar Déu en aquesta muntanya, 
però vosaltres dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem. 21Jesús li diu: Creu-me, dona, 
arriba l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem.    
22Vosaltres adoreu allò que no coneixeu. Nosaltres sí que adorem allò que coneixem, perquè 
la salvació ve dels jueus. 23Però arriba l’hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors 
adoraran el Pare en Esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. 24Déu és 
esperit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho en Esperit i en veritat. 25Li diu la dona: Sé que 
ha de venir el Messies, és a dir, l’Ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot. 26Jesús li respon: 
Sóc jo, el qui et parla. 
27En aquell moment arribaren els deixebles. S’estranyaren que parlés amb una dona, però 
cap d’ells no gosà preguntar-li què volia o per què parlava amb ella. 28Llavors la dona deixà la 
gerra i se’n va anar al poble a dir a la gent: 29Veniu a veure un home que m’ha dit tot el que 
he fet. No deu ser el Messies? 30La gent va sortir del poble i l’anà a trobar. 
31Mentrestant, els deixebles el pregaven: Rabí, menja. 32Però ell els contestà: Jo, per menjar, 
tinc un aliment que vosaltres no coneixeu. 33Els deixebles es preguntaven entre ells: És que 
algú li ha portat menjar? 34Jesús els diu: El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat i 
dur a terme la seva obra. 35¿No teniu costum de dir: “Quatre mesos més i ja serem a la     
sega?”. Doncs bé, jo us dic: alceu els ulls i mireu els camps; ja són rossos, a punt de segar! 
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36El segador ja cobra el jornal i recull el gra per a la vida eterna; així s’alegren plegats el 
sembrador i el segador. 37En aquest cas té raó la dita: “Un és el qui sembra i un altre el qui 
sega”. 38Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Altres van treballar-hi, i 
vosaltres us heu beneficiat del seu treball. 
39Molts dels samaritans d’aquell poble van creure en ell per la paraula de la dona, que  
assegurava: «M’ha dit tot el que he fet». 40 Per això, quan els samaritans anaren a         
trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells. I s’hi va quedar dos dies. 41Per la paraula 
d’ell mateix encara molts més van creure, 42i deien a la dona: Ara ja no creiem pel que tu 
dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és realment el salvador del món. 
 

1.2. MIREM EL TEXT I CONTEMPLEM JESÚS 
El relat del trobament de Jesús amb la dona samaritana consta de dos quadres 

(Jn 4,4-26 i Jn 4,27-38) amb un final (Jn 4,39-42). Cada quadre és un diàleg de 
Jesús entorn d’un malentès: el diàleg amb la samaritana entorn de l’aigua del pou 
i el culte veritable, i el diàleg amb els deixebles entorn de l’aliment de Jesús. 

El marc del primer quadre és suggerent. Hi apareixen el pou de Jacob i una 
dona samaritana. En un país on hi ha poca aigua, els pous són llocs de trobada, 
conflicte i reconciliació (cf. Gn 21,25; 26,15-22); són espais de relació entre  home 
i dona: Isaac i Rebeca (Gn 24), Jacob i Raquel (Gn 29,1-14), Moisès i Siporà (Ex 
2,15b-21). La trobada parteix del fet que la dona va a poar aigua i l’home es troba 
al pou per ajudar-la o per demanar-li’n. Jesús li’n demana, i per mitjà del diàleg, 
l’ajuda a trobar l’aigua viva i el culte veritable. 

El quadre de la trobada de Jesús amb la samaritana consta de dues escenes: la 
primera entorn de l’aigua viva (Jn 4,6-15) i la segona entorn del culte veritable (Jn 
4,16-26). En la primera escena, Jesús confia que la dona pot donar-li aigua i la 
interpel·la sobre el do de Déu, i la samaritana expressa sorpresa perquè un jueu 
hi confiï i li pugui oferir més que Jacob; després, Jesús revela el sentit de fons de 
la recerca: l’aigua viva, i la samaritana reacciona demanant-la. La segona escena 
inicia quan Jesús interpel·la la samaritana a partir de la seva  situació personal i 
de la seva opció de vida; després d’escapolir-se d’anar a l’essencial, la            
samaritana reacciona reconeixent Jesús com a profeta (Jn 4,19) i li planteja el 
sentit de la pròpia fe; aleshores, Jesús li revela que el qui cal adorar és el Pare, i 
arran d’una afirmació de la samaritana, li revela la seva identitat messiànica: El 
Messies sóc jo. (Jn 4,26). El diàleg acaba amb la reacció missionera de la dona, 
la gerra abandonada (Jn 4,28) indica la fe de la samaritana en Jesús: no ha de 
poar més, ha trobat l’aigua viva. 

Què busco en la vida? 

Quin regal em fa la JOC? 

El quadre del diàleg amb els deixebles manifesta que l’aliment de Jesús és la 
seva missió (Jn 4,34). Els dos proverbis amb els seus respectius comentaris (Jn 
4,35-36 i 4,37-39) indiquen dos moments de la missió (sembra i sega) i la        
diferència entre sembradors i segadors. La mateixa evangelització de Samaria 
(Ac 8,4-25) n’és un exemple: els segadors Pere i Joan recullen el sembrat per 
Felip. 

Jesús és l’espai de relació feliç entre home i dona i l’espai de relació entre els 
humans i Déu. La conclusió final mostra el fruit de la missió: la fe dels samaritans. 
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Una fe més pregona que la dels jueus, perquè s’arrela en la paraula de Jesús, i no 
pas en una superficial admiració dels signes de Jesús (Jn 2,23-25). Així doncs, la fe 
consisteix a creure que l’home Jesús és el Salvador del món (Jn 4,42). 

Jesús és espai de relació per a mi? 

La JOC és un espai de relació? 

El missatge de Jesús és l’aigua que em dóna vida i m’omple d’amor? 

 

2. EL SIGNE DE LA LLUM. VEURE-HI ÉS CREURE-HI: Jn 9 
 

2.1. LLEGIM EL TEXT 
1Jesús, tot passant, veié un home que era cec de    
naixement. 2Els seus deixebles li van preguntar: Rabí, 
qui va pecar perquè nasqués cec: ell o els seus pares? 
3Jesús respongué: No ha estat per cap pecat, ni d’ell ni 
dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les 
obres de Déu. 4Mentre és de dia, nosaltres hem de fer 
les obres del qui m’ha enviat: però ara s’acosta la nit, 
quan ningú no pot treballar. 5Mentre sóc al món, sóc la 
llum del món. 6Dit això, escopí a terra, va fer fang amb 
la saliva, el va estendre sobre els ulls del cec 7i li digué: 
Vés a rentar-te a la piscina de Siloè -que vol dir 
«enviat». Ell hi va anar, s’hi rentà i tornà veient-hi. 8Els 
veïns i els qui sempre l’havien vist captant comentaven: 
Aquest, ¿no és el qui s’asseia a demanar caritat? 9Uns 
deien: Sí que és ell. Altres contestaven: No és pas ell: 
és un que s’hi assembla. Ell digué: Sóc jo mateix.    
10Llavors li preguntaren: -Doncs com és que se t’han 
obert els ulls? 11Ell respongué: Aquell home que es diu Jesús ha fet fang, me l’ha estès sobre 
els ulls i m’ha dit: “Vés a Siloè i renta-t’hi”. Jo hi he anat, m’he rentat i ara hi veig. 12Li         
digueren: On és, aquest home? Respongué: No ho sé. 
13Dugueren als fariseus el qui abans era cec. 14 El dia que Jesús havia fet el fang i li havia 
obert els ulls era dissabte. 15També els fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi. 
Ell els respongué: M’ha posat fang sobre els ulls, m’he rentat i ara hi veig. 16Alguns dels   
fariseus començaren a dir: Aquest home que no guarda el repòs del dissabte, no pot venir de 
Déu. Però altres replicaven: Com és possible que un pecador faci uns senyals tan             
prodigiosos? I estaven dividits entre ells. 17Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren: I 
tu, què en dius del qui t’ha obert els ulls? Ell respongué: Que és un profeta. 
18Els jueus no es van creure que aquell home hagués estat cec i hagués arribat a veure-hi. 
Per això van cridar els pares del qui ara hi veia 19 i els van interrogar: ¿És aquest el vostre 
fill, el qui segons vosaltres va néixer cec? Doncs com és que ara hi veu? 20Els seus pares 
respongueren: Nosaltres sabem que aquest és el nostre fill i que va néixer cec. 21Però com 
és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Pregunteu-ho a ell, que ja 
és prou gran per a poder donar raó de si mateix. 22Els seus pares van respondre així perquè 
tenien por dels jueus, que llavors ja havien acordat expulsar de la sinagoga tothom qui      
confessés que Jesús era el Messies. 23Per això els seus pares van dir que ja era prou gran i 
que l’interroguessin a ell mateix. 
24Llavors van cridar per segona vegada l’home que havia estat cec i li digueren: -Dóna glòria 
a Déu reconeixent allò que nosaltres ja sabem: aquest home és un pecador. 

25
Ell contestà: Si 

és un pecador, no ho sé. Però sé una cosa: jo era cec i ara hi veig. 26 Ells insistiren: Digues 
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què t’ha fet. Com t’ha obert els ulls? 27Ell els respongué: Ja us ho he dit i no me n’heu fet 
cas. Per què voleu sentir-ho una altra vegada? O és que també vosaltres us voleu fer   
deixebles seus? 28Ells el van insultar i li digueren: Deixeble seu, ho deus ser tu! Nosaltres 
som deixebles de Moisès. 29I de Moisès, sabem que Déu li va parlar, però aquest no   
sabem d’on és. 30L’home els contestà: Justament això és el que em sorprèn. Ell, a mi, 
m’ha obert els ulls, i vosaltres no sabeu d’on és. 31Tots sabem que Déu no es colta els 
pecadors, però sí que escolta els qui el veneren i compleixen la seva voluntat. 32Mai no 
s’havia sentit a dir que ningú obrís els ulls d’un cec de naixement. 33 Si aquest no vingués 
de Déu, no hauria pogut fer res. 34 Ells li van replicar: Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols 
donar lliçons? I el van treure fora. 
35Jesús va sentir a dir que l’havien tret fora i, quan el trobà, li digué: Creus en el Fill de 
l’home? 36Ell li va respondre: I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure? 37Li diu Jesús: Ja 
l’has vist: és el qui et parla. 38Ell va afirmar: Hi crec, Senyor. I el va adorar. 
39Llavors Jesús afegí: -Jo he vingut en aquest món per fer un judici: perquè els qui no hi 
veuen, hi vegin, i els qui hi veuen, es tornin cecs. 40Ho van sentir alguns dels fariseus que 
eren amb ell i li digueren: ¿És que nosaltres també som cecs? 41Jesús els contestà: Si 
fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però, com que dieu que hi veieu, el vostre pecat persisteix. 

 

2.2. MIREM EL TEXT I CONTEMPLEM JESÚS 
La trobada de Jesús amb el cec de naixement és una catequesi que explica el 

misteri del fet de néixer de dalt o de nou (Jn 3,3). L’explicació del misteri de la 
il·luminació d’un home assegut en la tenebra, i també de l’enfonsament en la 
tenebra dels qui es creuen asseguts en la llum (els fariseus), perquè refusen la 
llum dels homes i del món: l’home anomenat Jesús (Jn 1,4.5.9; 8,12; 11,9; 
12,46). 

És una catequesi ben estructurada: (1) Jesús s’atura davant un cec de        
naixement; la seva iniciativa suscita una pregunta dels seus deixebles (Jn 9,1-5). 
(2) Jesús allibera el cec de la seva situació marginal (no pot meditar la Llei, que  
dóna vida i ensenya el camí que hi porta) i desapareix (Jn 9,6-7); el gest de    
Jesús, que barreja terra (carn) amb saliva (esperit) per a fer-ne fang 
(carn+esperit= home complet), recorda el gest del Creador (Gn 2,7). (3) El signe 
suscita reaccions: a) la perplexitat dels veïns i coneguts (Jn 9,8-12):                
descobreixen un canvi (és o no el mateix?), i ell es presenta com Jesús: sóc jo 
(Jn 9,9; 18,5.6.8); l’il·luminat es refereix a Jesús com aquell home que es diu 
Jesús (Jn 9,11), no en coneix l’origen  diví (Jn 9,12); b) els fariseus mostren    
dificultat: el profeta que fa prodigis i vol ser seguit viola la Llei (cf. Dt 13,1-6), i 
alhora divisió (Jn 9,13-17); l’il·luminat reconeix Jesús com un profeta (Jn 9,17); c) 
els pares de l’il·luminat se’n desentenen per por dels jueus (Jn 9,18-23); d) els 
fariseus mostren el seu refús a Jesús i excomuniquen l’il·luminat (9,24-34),    
perquè confessa la fe en l’origen diví de Jesús (sols es pot adorar el Senyor: Dt 
13,5): dóna raó del seu re-naixement. (4) Jesús reapareix, pregunta sobre la fe 
(Jn 9,35) i estableix un diàleg amb l’ex-cec (9,36-38); Jesús revela la seva     
identitat i l’il·luminat confessa la seva fe en Jesús: l’adora com a Déu que és (Jn 
9,38). (5) Els fariseus, que s’han erigit en intèrprets i jutges del signe, són        
declarats cecs per Jesús (Jn 9,39-41), perquè refusen néixer de dalt. 

Qui és Jesús? Un home? Un profeta o un revolucionari que denuncia els pode-

rosos? És el qui Déu ha enviat? És Déu? 



30 

 
Què veuen els meus ulls en Jesús? O qui hi veuen? 

És una catequesi sobre el baptisme, la il·luminació (do de Déu i resposta        
humana). En aquest procés l’home anomenat Jesús té la iniciativa (Jn 9,1: veu), 
suscita la pregunta sobre d'on ve i qui és (Jn 9,12.16.24.29), i es manifesta com a 
Senyor i Jutge, davant el qual cal optar: restar cec (refusar-lo) o veure-hi        
(creure-hi). L’il·luminat (el cristià) ha d’adonar-se del do i veure-hi: seguir, obeir, 
adorar Déu fet home, la llum del món (la que resplendeix en la foscor i ve a 
il·luminar - salvar tots els homes). 

Sóc conscient del do rebut al baptisme? I que el Pare de Jesús i m’ha obert els 

ulls a la fe? 

L’evangelista ha teixit una catequesi amb un clar anacronisme: els cristians (els 
il·luminats, pel baptisme) són expulsats de la Sinagoga (Jn 9,22), la gran institució 
jueva després de la destrucció del Temple de Jerusalem (70 dC), quan els fariseus 
marquen la nova orientació del judaisme; per això, jueus i fariseus es confonen (Jn 
9,22) i l’il·luminat és exclòs de la Sinagoga pel judaisme oficial (Jn 9,34). A més, 
cal tenir present que, en la redacció final del quart evangeli, són indestriables    
l’esdeveniment Jesús i la interpretació que en fa la tradició del deixeble estimat. 

En resum, l’il·luminat viu en la llum i la confessa present en l’home anomenat 
Jesús i en l’Església: la comunitat dels il·luminats, des d’on la llum dels homes   
continua fent-se present en el món. 

Em sento formant part d’una comunitat més àmplia? Em sento Església en la 

JOC? 
 

3. L’ÚLTIM I MÉS ESPECTACULAR SIGNE. DÉU DÓNA LA VIDA 

        EN JESÚS: Jn 11,1-45 

3.1. LLEGIM EL TEXT 

1Un home que es deia Llàtzer estava malalt. Era de Betània, el poble de Maria i de la seva 
germana Marta. 2Maria era la qui va ungir el Senyor amb perfum i li eixugà els peus amb els 
cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà. 3Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: 
Senyor, aquell que estimes està malalt. 4Jesús, en sentir-ho, digué: Aquesta malaltia no 
portarà a la mort, sinó a la glòria de Déu: per ella el Fill de Déu serà glorificat. 5 Jesús      
estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. 6Però quan va sentir que Llàtzer estava malalt, 
es va quedar encara dos dies al lloc on era. 7Després digué als deixebles: Tornem a Judea. 
8Ells li diuen: Rabí, fa poc que els jueus et volien apedregar, i ara tornes a anar-hi? 9Jesús 
contestà: ¿No són dotze les hores del dia? Els qui caminen de dia no ensopeguen, perquè 
veuen la llum d’aquest món, 10però els qui caminen de nit sí que ensopeguen, perquè els 
manca la llum. 11Dit això, va afegir: Llàtzer, el nostre amic, s’ha adormit, però vaig a         
despertar-lo. 12Els deixebles li digueren: Senyor, si s’ha adormit, es posarà bo. 13Jesús es 
referia a la mort de Llàtzer, però ells es pensaven que parlava del son natural. 14Llavors   
Jesús els digué obertament: Llàtzer és mort, 15i m’alegro de no haver estat allí: serà en profit 
vostre, perquè cregueu. Però ara, anem a trobar-lo! 16Tomàs, l’anomenat Bessó, va dir als 
altres deixebles: Anem-hi també nosaltres i morim amb ell! 
17Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia quatre dies.        
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18Betània és a prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, 19 i molts dels jueus havien 
vingut a donar el condol a Marta i Maria per la mort del seu germà. 20Quan Marta va saber 
que Jesús arribava, sortí a rebre’l. Maria es quedà a casa. 21Marta digué a Jesús: Senyor, 
si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el meu germà. 22Però, fins i tot ara, jo sé que 
Déu et concedirà tot el que li demanis. 23Jesús li diu: El teu germà ressuscitarà. 24Marta li 
respon: Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia. 25Li diu    
Jesús: Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; 26i tot aquell 
qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho creus, això? 27Ella li respon: Sí, Senyor: jo 
crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món. 
28Havent dit això, Marta se’n va anar a cridar la seva germana Maria i li digué en veu   
baixa: El Mestre és aquí i et crida. 29 Ella, en sentir-ho, s’aixecà corrents i anà a trobar-lo. 
30Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que era a l’indret on Marta l’havia trobat. 31Els 

jueus que eren amb Maria a casa per donar-li 
el condol, quan veieren que s’aixecava     
corrents i sortia, la seguiren, pensant-se que 
anava al sepulcre a plorar. 32Maria 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. 33Quan Jesús 
veié que ella plorava i que ploraven també els 
jueus que l’acompanyaven, es va commoure 
interiorment i es contorbà. 34Llavors preguntà: 
On l’heu posat? Li diuen: Senyor, vine i ho 
veuràs. 35Jesús començà a plorar. 
36Els jueus deien: Mireu com l’estimava.   
37

Però alguns replicaren: Ell, que va obrir els 
ulls al cec, ¿no hauria pogut fer que aquest 

home no morís? 38Jesús, commogut altra vegada, va arribar al sepulcre. Era una cova 
tancada amb una llosa. 39Jesús digué: Traieu la llosa. Marta, la germana del difunt, li diu:   
-Senyor, després de quatre dies, ja deu fer fortor. 40Li respon Jesús: ¿No t’he dit que, si 
creus, veuràs la glòria de Déu? 
41Llavors van treure la llosa. Jesús alçà els ulls i digué: Pare, et dono gràcies perquè    
m’has escoltat. 42Ja sé que sempre m’escoltes, però ho dic per la gent que m’envolta, 
perquè creguin que tu m’has enviat. 43Havent dit això, cridà amb tota la força: Llàtzer, surt 
a fora! 44 I el mort sortí, lligat de peus i mans amb benes d’amortallar, i la cara lligada amb 
un mocador. Jesús els diu: Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar. 45Molts dels jueus que     
havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, van creure en ell. 

 

    3.1.  MIREM EL TEXT I CONTEMPLEM JESÚS 

El relat és situat entre dues festes dels jueus: la festa hivernal de la Dedicació 
(Jn 10,22) i la primaveral de Pasqua (Jn 11,55), i és presentat com la causa   
directa de la mort de Jesús (Jn 11,53). Això converteix el retorn a la vida de   
Llàtzer en paradigma dels set signes, les obres que testimonien la identitat i    
missió de Jesús (Jn 5,36; 10,25). És l’últim signe el que millor expressa que   
Jesús és la vida de Déu que habita entre els humans (Jn 1,4.14) i els porta al lloc 
de la vida amb el Pare (Jn 14,2-3), perquè tots tinguin vida en ell (Jn 20,31). És 
el signe que clou el Llibre dels signes (Jn 1,19-12,50) i obre el Llibre de la glòria 
(Jn 13,1-20,31). El sentit últim del setè signe és donar glòria a Déu i la glorificació 
de Jesús (Jn 11,4), que es realitza per la unió amb Ell de tots els qui creuen que 
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 és Déu fet home (Jn 11,42).  
 

El relat inicia amb una introducció (Jn 11,1-6), que relaciona Jesús amb un home 
que està malalt i que té dues germanes, tots tres amics de Jesús. El malalt que 
semblaria el personatge central, no ho és pas, durant tot el relat resta mut. En 
canvi, destaca el paper de les dues germanes (cf. Lc 10,38-42), que representen 
dues actituds davant la mort: Marta corre cap a Jesús, expressa l’esperança;   
Maria es queda a casa, asseguda, expressa el dol; Marta confessa la fe; Maria, 
als peus de Jesús, s’enfonsa davant el dolor; Marta afirma l’esperança en la vida 
que no mor; Maria pateix la pèrdua d’un ésser estimat. Però tot el relat gira entorn 
de Jesús, que és el protagonista de les quatres escenes del relat: 1) Jesús i els 
deixebles (Jn 11,7-16); 2) Jesús i Marta (Jn 11,17-27); 3) Jesús, Maria i els jueus 
(Jn 11,28-37); 4) Jesús i Llàtzer (Jn 11,38-44). Tothom surt: Jesús i els deixebles, 
de l’altra banda del Jordà (Jn 10,40); els jueus, de Jerusalem (Jn 11,19); Marta, de 
casa (Jn 11,20); Maria amb els jueus, de casa i de Betània (Jn 11,29.31); Llàtzer, 
de la tomba (Jn 11,43). Tothom es mou, també Jesús, que es mou cap a fer front 
a la mort que domina els humans i s’oposa al Creador; els altres, en canvi, es  
mouen cap a Jesús. 

Com afronto la mort dels més propers, dels qui més estimo? 

1. El diàleg de Jesús amb els deixebles, parteix de la decisió de Jesús d’anar a 
Judea i gira entorn d’un malentès, que revela el sentit del setè signe: perquè    
cregueu (Jn 11,14), i, creient, tingueu vida (Jn 20,31); i anticipa la mort de Jesús 
(Jn 11,16). 
2. El diàleg de Jesús amb Marta, parteix del convenciment que té Marta del lligam 
únic de Jesús amb Déu (Jn 11,22), es fixa en un malentès de Marta (Jn 11,24) 
perquè Jesús reveli que és la resurrecció i la vida (Jn 11,25: jo sóc), i acaba amb 
la confessió de fe de Marta (Jn 20,27). La fe de Marta representa la fe de la comu-
nitat joanniana (cf. Jn 20,31). 

M’identifico amb la fe de Marta? Per què? 

3. En la trobada de Jesús amb Maria, hi ressona l’escena lucana de Maria        
asseguda als peus de Jesús. Ara Jesús es commou profundament davant la     
realitat de la mort, no només la de Llàtzer, sinó també la seva, imminent segons 
l’orientació del relat (Jn 11,7-16). Jesús reacciona amb el salm 42-43: Per què 
aquesta tristor, ànima meva? Per què aquest torbament?. Jesús no s’indigna per 
l’actitud de dol i desesperança de Maria (Jn 11,33) i dels jueus (Jn 11,38), sinó 
que expressa la seva confiança en Déu: Espera en Déu! (Sl 42,6; 43,5). Jesús 
acaba expressant la confiança en la victòria sobre la mort en la seva pregària  
davant el sepulcre (Jn 11,41-42). 

En qui poso la meva confiança? 

I el retorn de Llàtzer a la vida (ha de ser deslligat i Jesús, no) és signe del do de la 
vida eterna, que Jesús porta de Déu. I aquest signe porta a la fe (Jn 11,45). 
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 PAUTA D’EDE SOBRE EL MISSATGE DE JESÚS 

AQUEST EDE SERIA PER A FER DURANT EL PRIMER ANY DEL PDC 
 

Aquí s’ofereix una guia per a treballar tres fragments del missatge de Jesús a 
tothom. La pauta a seguir es fer-ho per parts o també es poden fer tots seguits. 
Primer es fa una breu oració, després es llegeix el text, després es contempla el 
text ajudat per la reflexió proposada i finalment es comparteix a partir de les    
preguntes proposades, que també poden ser adaptades a cada grup o federació. 

 

TEXT I: MT 5,1-12A 
 
1. LLEGIM EL TEXT (Mt 5,1-12a) 
1 En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els dei-
xebles. 2 Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
3 Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! 
4 Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
5 Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
6 Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
7 Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
8 Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
9
 Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 

10 Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel! 
11 Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan 
contra vosaltres tota mena de calúmnies! 12 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.  

 
2. CONTEMPLEM EL TEXT 
Som davant el primer dels set anomenats discursos de Jesús segons Mt: el de la 
muntanya (5,1-7,29). El discurs de la muntanya és concebut com una instrucció 
programàtica de Jesús als seus deixebles. I és on, en funció del seu disseny    
teològic, Mateu ha recollit i interpretat col·leccions de paraules de Jesús dites en 
altres llocs i per motius diversos del context actual. Per això, s’ha de llegir no sols 
com una unitat literària, sinó també d’emmarcar dins de tota l’obra de Mt i de tota 
la vida i acció de Jesús, tal com l’ha tramesa l’Església apostòlica. 
Mt ha situat Jesús en una muntanya i assegut com un mestre que ensenya.    
Jesús puja dalt d’una muntanya no sols per ensenyar (5,1), sinó també perquè el 
diable li mostri tots els reialmes del món (4,8), per a pregar (14,23), per a guarir 
(15,29), i per a transfigurar-se (17,1), és a dir, per a mostrar-se com a Fill de Déu 
que és (15,5). A la muntanya, Jesús manifesta la seva relació amb Déu (prega, 
és el seu Fill estimat) i la seva missió d’anunciar l’Evangeli i alliberar de qualsevol 
mal, perquè l’Evangeli és la felicitat plena. 
Les benaurances s’han de referir sempre a Jesús: n’és model i penyora de la  
seva plena realització. Precisament, Jesús és el pobre i humil de cor, refusat i 
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 perseguit. Ara, Jesús representa Moisès al Sinaí, quan indica el camí de la vida i 
la felicitat, do de Déu i alhora compromís del poble. 
La proclamació de la gratuïtat del Regne recorda al deixeble la seva nova relació 
amb Déu i amb els homes, i el seu seguiment de Jesús (model i penyora); així 
com la seva condició actual de pobre que posa tota la seva existència a les mans 
de Déu, de lluitador per la justícia (fer la voluntat de Déu) i la pau, de compromès 
a favor dels altres (estima, perdona i ajuda sense condicions), del qui ho espera 
tot de Déu (si està de dol és perquè la situació present contradiu la seva           
esperança). En definitiva, els deixebles cerquen la felicitat, mentre esperen la   
plena felicitat que els serà regalada per l’amor fidel de Déu. I aquesta tensió entre 
compromís i promesa, exigència personal i do de Déu, reflecteix tant la promesa 
que Déu manifestarà la seva reialesa als qui ho esperen tot d’Ell: als                
compromesos a favor dels necessitats, als perseguits, etc., com la invitació a 
col×laborar en la salvació de Déu ara i aquí: compromís per la solidaritat, la      
justícia, la pau, i també de perseverança en les proves. 

 
3. COMPARTIM 
La felicitat és un do gratuït de Déu, un do que convida a acollir-lo i fer-lo realitat. 

Quins moments ens adonem d’aquest do? Quins moments el fem possible? 

 

TEXT II: MT 5,13-16 
 
1. LLEGIM EL TEXT (Mt 5,13-16) 
13Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb 
què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a 
llençar-la fora i que la gent la trepitgi. 
14Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un po-
ble posat dalt d'una muntanya, 15i ningú no encén una 
llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànti-
es, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. 
16 Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; 
així veuran les vostres bones obres i glorificaran el 
vostre Pare del cel.  

 
2. CONTEMPLEM EL TEXT 
Si Jesús agafava el relleu del Servent del Senyor: ser la llum dels pobles, ara el 
cristià agafa el relleu de Jesús: ser la llum del món. Ara i aquí, el cristià és la llum 
que resplendeix en la fosca, sense que la fosca no pugui ofegar-la. 
El text combina la sal amb la terra i la llum amb el món. Una combinació que    
relaciona la comunitat cristiana (vosaltres) amb la humanitat (la gent). Del conjunt 
destaca la llum i l’exhortació a fer-la brillar en les bones obres dels deixebles. El 
testimoniatge dels cristians és, doncs, signe de la salvació de Déu, la presència 
de Déu amb els homes. 



35 

 Vosaltres sou la sal de la terra. És una afirmació paradoxal. Quina relació tenen 
sal i terra? És una imatge que crida l’atenció. Si els deixebles deixessin de     
testimoniar i d’anunciar l’Evangeli allà on són, no serien bons per a res, fins i tot 
s’arriscarien a ser llençats i trepitjats per la gent. És una bona manera de        
recordar el dret de la gent a esperar dels deixebles un testimoniatge amb seny 
(com simbolitza la sal) i eficaç, és a dir, que doni gust i mantingui viva             
l’esperança (com també simbolitza la sal). 
Vosaltres sou la llum del món. Aquí són paradoxals les imatges: és absurd    
amagar un poble dalt la muntanya o un llum a casa. Aleshores també és absurd 
amagar l’acció dels deixebles a favor del Regne i el testimoniatge de la seva  
relació filial amb Déu i fraternal amb els altres. Recordem que la imatge de la 
llum manifesta la presència de Déu, la seva Paraula, la seva Llei, la seva        
Saviesa, o la salvació messiànica; però també el seu poble i la ciutat santa de 
Jerusalem , així com les bones obres dels deixebles del Senyor. Heus ací que, 
ara i aquí, veure el testimoniatge dels deixebles és veure la glòria del Pare. 
En resum, el testimoniatge gratuït i clar a favor del Pare és el servei que els    
cristians hem de fer a la humanitat. Tots els deixebles de Jesús som convidats a 
ser testimonis del Regne inaugurat allà on som, a la terra i en el món, perquè 
tothom arribi a conèixer l’origen de la llum: el Pare del cel, el nostre Pare i de 
tothom. 

 
3. COMPARTIM 
Sóc una persona salada, és a dir, participativa, que sé donar joc i confiança? 

Sóc llum, és a dir, faig presents l’amistat i la companyonia de Jesús, la bondat i 

l’amor que Déu Pare ha manifestat en Jesús? 

 

TEXT III Mt 5,38-48 
 

1. LLEGIM EL TEXT (Mt 5,38-48) 
38Ja sabeu que es va dir: Ull per ull, i dent 
per dent. 39Doncs jo us dic: No us hi torneu, 
contra el qui us fa mal. Si algú et pega a la 
galta dreta, para-li també l’altra. 40Al qui et 
vulgui posar un plet per quedar-se el teu 
vestit, dóna-li també el mantell. 41Si algú 
t’obliga a portar una càrrega durant un   
quilòmetre, acompanya’l dos quilòmetres. 
42Dóna a qui et demana; no et                 
desentenguis del qui et vol manllevar. 43Ja 
sabeu que es va dir: Estima els altres, però 
no estimis els enemics. 44Doncs jo us dic: 
Estimeu els vostres enemics, pregueu pels 
qui us persegueixen. 45Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre 
bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. 46Perquè, si estimeu els qui us         
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 estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans? 47I, si només 
saludeu els vostres germans, què feu d’extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans? 
48Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial. 

 
2. CONTEMPLEM EL TEXT 
La intenció originària d’aquesta norma era limitar i controlar la venjança, és a 
dir, procurar la reciprocitat entre dany rebut i reacció: Ull per ull, dent per dent. 
Però Jesús va més enllà. La proposta consisteix a desconcertar l’agressor,  
sobretot tenint en compte que el qui rep l’agressió és normalment el pobre, el 

feble, l’indefens, que no té cap més arma que la seva actitud. I en aquest cas, 
una actitud d’antirepresàlia, però de fermesa, de dignitat. La dignitat és l’única 
cosa que no hauria de perdre el pobre, l’indefens, això significa parar l’altra  
galta. Significa no deixar-se humiliar, que és el que normalment pretén         
l’agressor, i fer-ho sense violència. I quan es tracta d’una evident injustícia,  
l’arma de l’agredit és donar-li també el mantell. L’única cosa que no es pot 
prendre al pobre és el mantell, perquè sense el mantell queda totalment nu. 
Aleshores el fet de donar-li també el mantell suposa posar en evidència       
l’agressor en la seva maldat, és a dir, d’alliberar-lo de la seva lògica i praxi de 
poder, d’aprofitar-se del dèbil. Així es trenca la dinàmica de violència. Sant Pau 
dirà: No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal amb el bé (Rm 12,21). 
No es tracta de claudicar, sinó de vèncer el mal amb el bé, i així poder alliberar 
l’agressor del mal. 
L’amor als altres, fins i tot, als enemics, esdevé el criteri per a comprendre la 
voluntat de Déu tal com Jesús la revelada i feta possible. Déu es proposa com 
a model a imitar en l’amor. Per això no n’hi ha prou d’estimar els amics i       
coneguts i saludats, s’ha d’estimar els agressors, els enemics i els forasters. El 
perquè d’aquesta manera d’actuar es troba en l’estil de fer del Pare del cel, que 
estima i beneficia desinteressadament els justos i els injustos, els bons i els 
dolents. L’amor desinteressat és el criteri per a saber si som deixebles de    
Jesús. L’amor actiu envers els enemics, aliens i diversos és el signe distintiu 
dels deixebles i el criteri per a valorar la recompensa final davant de Déu. 
L’última sentència (5,48) convida a actuar com Déu actua. La perfecció no    
consisteix en l’escrupolosa observança d’un codi legal (uns manaments), ni 
tampoc en tendir cap als valors més alts, com proposaven els grecs. La       
perfecció sorgeix de la trobada amb Jesús que estima fins a l’extrem (Jn 13,1), 
és a dir, desinteressadament amics i enemics, propers i forasters. I aquesta 
trobada convida a una plena adhesió a l’amor Déu Pare fet realitat en el seu fill 
estimat Jesús. 

 
3. COMPARTIM 
Jesús proposa que el respecte sigui amor desinteressat i interpel·lació al qui fa mal. 

Jesús proposa estimar els enemics, donar-los una oportunitat, oferir-los el diàleg. 

Som testimonis d’aquesta proposta de Jesús? Quan i com podem educar-hi i 

acompanyar-hi? 
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 EDE SOBRE EL PDC   

Mt 4,12-23 

AQUEST EDE SERIA PER A FER DURANT EL PRIMER ANY DEL PDC 

Després d’una breu oració inicial es passa a la lectura del text 
 
1. LLEGIM EL TEXT (Mt 4,12-23) 
12Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea; 13però va 
deixar Natzaret i se n’anà a viure a Cafarnaüm, vora el llac, en els territoris de Zabuló i 
de Neftalí. 14Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: 15Terra de  
Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: 16el  
poble que vivia en la fosca ha vist una gran llum; una llum ha resplendit per als qui 
vivien al país de mort i de tenebra. 17Des d’aleshores Jesús començà a predicar. Deia: 
Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop. 
18Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i el 
seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. 19Jesús els diu: 
Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes. 20Ells deixaren immediatament les xarxes i 
el van seguir. 21Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i 
el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i 
Jesús els va cridar. 22Ells deixaren immediatament la barca i el pare i el van seguir. 
23Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del 
Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena.  

 

2. CONTEMPLEM EL TEXT 
Galilea és la frontera, una cruïlla de pobles; on hi conviuen el poble jueu, el poble 
escollit, i pobles pagans; tots cridats a ser del poble de Déu, un poble de pobles: 
un poble plurinacional, que diríem avui. L’inici del poble messiànic (Mt 4,18-22) 
és a Galilea; el mateix lloc on Jesús convida anar-hi després de la seva        
esurrecció (Mt 26,32; 28,7.10); i el mateix lloc des d’on envia els deixebles a tots 
els pobles (Mt 28,16). 
Hi ha tres escenes. La primera introdueix l’activitat de Jesús amb un comentari 
d’acompliment (Mt 4,12-17). La segona presenta la crida i resposta de les dues 
parelles de germans (Mt 4,18-22): un model de conversió davant l’anunci       
programàtic de Jesús (Mt 4,17). I la tercera indica l’activitat de Jesús per tota la 
Galilea (Mt 4,23): l’anunci de la bona nova del Regne amb els signes alliberadors 
que l’acompanyen. 
Mentre la missió de Joan, el profeta del desert, es pon, s’aixeca una gran llum 
que realitzarà l’esperança messiànica anunciada per Isaïes a favor dels pobles 
oprimits. L’empresonament de Joan indica l’inici de la missió de Jesús (Mt 4,12), 
i Cafarnaüm, situada en el país de Zabuló i de Neftalí, n’assenyala el centre   
d’irradiació (Mt 4,13). Ja no som al desert, a la banda oriental del Jordà (Jn 1,28; 
4,3), pas previ a la terra promesa; sinó a Cafarnaüm, a l’altra banda del Jordà, on 
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 ja resplendeix la llum. Jesús agafa el relleu del Servent del Senyor: ser llum dels 
pobles (Is 42,6; 49,6), i el del Baptista, anunciant que el Regne del cel és a prop. 
La invitació a la conversió i formar part del Regne inaugurat és acollida per les 
parelles de germans pescadors que Jesús veu (Mt 4,18.21) i crida. Jesús els   
proposa una nova missió en relació amb la seva opció de vida: seguir-lo i fer-se 
pescadors d’homes (és a dir, salvar-los). L’adhesió és incondicional 
(immediatament). Aquesta adhesió implica una relació vital i única amb la missió 
de Jesús i el seu destí messiànic, com a cabdill del Regne i jutge escatològic (idea 
suggerida per la imatge de la pesca). 

 
3. COMPARTIM 

 La JOC porta el missatge de Jesús enmig la gran diversitat de joves, per tant, la 

JOC i cada militant o equip d’acció és llum allà on és present i actua. En som 

conscients? Ho valorem? 

 Els i les militants som cridats per Jesús a 

fer possible la finalitat de la JOC de cons-

truir el Regne. Em sento cridat/da per 

Jesús i per la JOC a viure la campanya i 

la connexió com a eines de realitat social 

i personal dels i de les joves? N’estic 

convençut/da? 

 Animo els i les joves a ser          

protagonistes proposant-los        

accions a partir de les seves         

realitats i necessitats? 
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 EDE CONNECTAR AMB ELS JOVES 

AQUEST EDE POT AJUDAR A PLANTEJAR-NOS LA CONNEXIÓ AMB JOVES I 

A MOTIVAR-LOS A FER EXPERIÈNCIA DE JOC. 

Jesús connecta a partir de ser referent, a partir de ser assenyalat per algú.          
La JOC és referent si es fa present allà on es mou i actua. 

 

1. LLEGIM EL TEXT (Jn 1,35-42) 
35L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles 36i, fixant la 
mirada en Jesús que passava, va exclamar: Mireu l’anyell de Déu! 37Quan aquells dos    
deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 38Jesús es girà i, en veure que el        
seguien, els preguntà: Què busqueu? Ells li digueren: Rabí —que vol dir «mestre»—, on 
habites? 39Els respon: Veniu i ho veureu. Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren 
amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda. 

40
Un dels dos que havien sentit el que 

deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. 41Andreu anà primer a 
trobar el seu germà Simó i li digué: Hem trobat el Messies —que vol dir «ungit». 42I el va 
portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué: Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et 
diràs Cefes —que vol dir «pedra». 

 

2. MIREM EL TEXT I CONTEMPLEM JESÚS 
Joan indica per on passa Jesús, tot fixant-hi la mirada. El que importa durant tot el 
quart evangeli és veure (= creure i confiar). També Jesús veu, per a valorar la 
persona, manifestar la seva proximitat. És la mirada de Déu (Nm 6,25), una     
mirada plena d’amor. Jesús passa, camina sense que ningú sàpiga cap a on va. 
Tampoc no se’ns indica d’on ve; però Joan Baptista sembla saber-ho, quan diu 
Mireu l’anyell de Déu, el genitiu indica que ve de Déu. La mirada de Joan intenta 
penetrar en l’ésser de Jesús. El que intenta fer tot creient. També és el que fa  
Jesús, fixa la mirada en cadascú de nosaltres (com en Simó Pere: Jn 1,42) i ens 
regala una missió; en efecte, donant-li un nom significa que li confia una           
responsabilitat, li dóna una missió, la de ser pal de paller i «recer» (Cefes) d’un 
equip, d’una comunitat, d’un poble, el que Déu s’ha escollit.  
Aquí, els primers deixebles de Jesús no se’ns presenten com a pescadors de  
Galilea que abandonen el que fan per a seguir Jesús, sinó en recerca. Jesús pren 
la iniciativa d’anar cap als qui el cerquen: Què busqueu? (Jn 1,38). La primera 
cosa que diu Jesús al quart evangeli és una pregunta. Jesús s’adreça al creient al 
començament del procés, tot preguntant sobre cap a on orientar la recerca, i al 
final pregunta sobre si l’has trobat viu i present en la pròpia vida i en la vida de la 
comunitat: Qui busques? (Jn 20,15). Els deixebles, com Maria Magdalena (Jn 
20,15), responen amb una altra pregunta: Rabbí, on t’estàs? En ambdós casos la 
pregunta plantejada es refereix a una possible localització de Jesús, on resideix o 
on està el seu cos. Jesús respon a Maria Magdalena que se’n va al Pare, perquè 
és el seu lloc i als deixebles que vagin amb ell i descobreixin qui és, d’on ve i allà 
on va; vegin on realment s’està: amb Déu i entre nosaltres. 
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 En el text se’ns indica una hora, l’hora desena (les quatre 
de la tarda, hora romana), l’hora de l’acompliment.       
En comptes de somniar en un més enllà d’aquest món, 
es convida als deixebles a fixar-se en Jesús, que 

uneix el cel amb la terra, que viu i camina amb      
nosaltres, que vol acompanyar-nos cap allà d’on ve 
(Jn 14,6). Jesús és el camí cap al Pare. Ha estat una 
trobada inoblidable, per això es recorden de l’hora. Com els enamorats que es    
recorden de la primera trobada. Es queden amb Jesús, alguna cosa els ha encisat. 
La recerca acaba de començar. T’hi apuntes també? 
 

3. COMPARTIM 
 Com miro els joves amb qui em trobo o amb qui connecto? La meva      

mirada acull des de l’amor? 

 Què mostro, manifesto de la JOC? 

 Com plantejo la invitació a fer experiència de JOC? 

 Com comparteixo la meva vivència jocista? 

 Com puc ser referent per a d’altres 

joves? 
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 PAUTA DE RDVO PROGRAMADA 

L’OPCIÓ DE CLASSE 

VEURE: 
1. Quina situació laboral visc personalment? Quina és la situació laboral 

familiar? 

2. Com a jove em defineixo a partir 

del que tinc i/o del que sóc? 

 

Conseqüències: 

3. Com afecta a les meves relacions 

(parella, amistats, companys/es), 

al meu estil de vida i a les meves 

afeccions i decisions la situació 

laboral que visc tant personal-

ment com familiarment?   

 Causes: 

4. Quines característiques o trets específics em defineixen com a jove? 

5. Per què em considero o no jove obrer/a? Què em defineix més? 

6. Què em motiva a optar per la classe obrera? I per què? 

7. Quins valors i contravalors he rebut de la tradició i de la lluita obrera? 

 

JUTJAR: 
1. Què m’ha aportat o m’aporta la JOC que m’ajudi a sentir-me classe   

obrera? 

2. Què he descobert a través de la JOC (o gràcies a la JOC) del món obrer i 

del sentit de l’opció per la classe obrera? 

3. Què valorem del fet d’optar com a moviment per la classe obrera? 

 

Valorem-ho a la llum de la Paraula de Déu:  

Ex 3,1-10; Mc 10,17-31; Mc 10,46-52; Lc 16,1-13; Lc 19,1-10; Jm 2,1-7;   

Jm 5,1-6. 

      4. Què descobreixo? Quina llum aportem aquests textos? 

 

ACTUAR: 
1. Quins reptes se’m plantegen a partir del que he descobert? 

2. Què em proposo fer o canviar? 
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PAUTA   

REVISIÓ DE VIDA D’ECONOMIA 

 
VEURE 

D’on provenen els diners que tinc per a les meves despeses? 

Quins altres beneficis o béns m’arriben? (roba, activitats de lleure, menjar, transport, 

formació, etc.) I qui m’ho proporciona? 

A partir del que disposo, quins criteris faig servir per a muntar-me la vida de cada 

dia? 

Com distribueixo els meus ingressos? Quins criteris faig servir i per què? 

 
JUTJAR 

Quines són les meves prioritats en l’economia personal i familiar? 

Procuro que les meves prioritats cerquin l’equitat i la solidaritat, i tinguin present que 

Déu ha donat a la humanitat tots els béns que hi ha a la terra perquè els adminis-

tréssim i no ens n‘apropiéssim? 

Quina actitud tinc envers els béns que posseeixo o disposo i administro? 

A la JOC descobrim que som una comunitat a mantenir entre tots, quina és o hauria 

de ser la meva aportació a la JOC? A l’hora de cotitzar, què tinc en compte: la 

proporcionalitat? la reciprocitat? la generositat? la solidaritat? 

Sóc conscient de la meva responsabilitat per l’autofinançament del moviment? Qui-

na ha estat i hauria de ser la meva actitud? 

 
LLEGIM, CONTEMPLEM I DEIXEM-NOS INTERPEL·LAR: 

Gn 1; Mt 6,19-21; Mc 10,17-29; 12,41-44; Lc 6,20; 16,9-13; 19,1-10; 21,1-4; Ac 4,32-

5,11; 2Co 8,8-15. 

 
Quina llum m’aporten als meus criteris i a les meves prioritats i a la meva actitud? 

 
ACTUAR 

Quines crides se’m plantegen? 

Què em proposo de millora o canviar (criteris, actitud, aportació, implicació)? 

Com ho concreto? 

Quan ho revisaré? 
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 ANNEX: 2 textos del jutjar de la RdVO sobre economia 

Ac 4, 32-5,11  

La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava com 
a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran poder els 
apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de 
Déu actuava en ells. Ningú d’entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren 
propietaris de terres o de cases les venien, portaven el producte de la venda, i el          
dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de      
cadascú. Josep, un levita d’origen xipriota, a qui els apòstols havien donat el sobrenom de 
Bernabé —que vol dir «fill de consolació»—, es va vendre un camp que posseïa, va portar 
els diners i els diposità als peus dels apòstols. També un home que es deia Ananies,   
juntament amb Safira, la seva muller, es va vendre una propietat. Després, d’acord amb 
ella, es va reservar una part dels diners i va dipositar la resta als peus dels apòstols. Pere 
li digué:—Ananies, per què has deixat que Satanàs envaís el teu cor? Reservant-te una 
part dels diners del terreny, has mentit a l’Esperit Sant. Quan encara era teu, eres lliure de 
quedar-te’l; i, quan te l’has venut, podies disposar com volguessis dels diners. Per què el 
teu cor ha maquinat una cosa així? No has mentit als homes, sinó a Déu! Tan bon punt 
Ananies va sentir aquestes paraules, caigué a terra i va expirar. Un gran temor s’apoderà 
de tots els qui escoltaven. Els joves van amortallar el cos i se l’endugueren per enterrar-lo. 
Al cap d’unes tres hores va arribar la seva dona, sense saber res del que havia            
passat. Pere li preguntà:  —Digues-me, ¿és veritat que vau vendre el camp per tal preu? 
Ella respongué:—Sí, per tal preu. Pere li replicà: —Com és que heu anat d’acord per posar 
a prova l’Esperit del Senyor? Mira, els qui vénen d’enterrar el teu marit ja són a la porta i 
se t’enduran també a tu. A l’instant la dona va caure als peus de Pere i va expirar. Quan 
els joves entraren, la trobaren morta; se l’endugueren i l’enterraren al costat del seu     
marit. Un gran temor s’apoderà de tota la comunitat i de tots els qui sentien explicar 
aquests fets.  

2 Co 8, 1-14 

    Volem que conegueu, germans, la gràcia que Déu ha concedit a les esglésies de     
Macedònia. Tot i haver estat molt provats per les tribulacions, els ha sobrat alegria per a 
treure tresors de generositat de la seva extrema pobresa. Dono testimoni que han aportat 
tot el que podien i fins més del que podien. Espontàniament,ens han demanat amb molta 
insistència de poder participar en la col·lecta a favor del poble sant.  Complint el voler de 
Déu, i més enllà del que podíem esperar, s’han donat ells mateixos, primerament al      
Senyor i després a nosaltres. Per això hem recomanat a Titus que acabi també entre    
vosaltres aquella obra generosa que ja havia començat. Vosaltres teniu de tot en 
abundància: fe, paraules, coneixement, sol·licitud plena i l’amor que de nosaltres heu   
rebut. Tingueu també ara una generositat abundosa. No parlo així per donar-vos un      
manament. Voldria que l’exemple de sol·licitud dels altres us portés a demostrar la       
sinceritat del vostre amor. Coneixeu prou bé la generositat de nostre Senyor Jesucrist; ell, 
essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa. A 
propòsit d’això us dono aquest consell: convé que dugueu a terme la col·lecta, ja que l’any 
passat vau ser els primers a proposar-la i a començar-la. Ara, doncs, hauríeu d’acabar-la, 
perquè aquella ferma decisió vagi seguida de la realització plena, en la mesura de les    
vostres possibilitats. Al qui té bona voluntat, se li accepta allò que té; poc importa allò que 
no té. No seria just que, per alleujar els altres, patíssiu estretors: hi ha d’haver igualtat. En 
el moment present, allò que us sobra a vosaltres ha de compensar el que els falta a ells, 
per tal que allò que els sobri a ells compensi el que us falti a vosaltres. Així s’arribarà a la 
igualtat,   
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6. 6. 6. EINES I EINES I EINES I 

RECURSOS RECURSOS RECURSOS 

DEL  DEL  DEL     

MOVIMENT MOVIMENT MOVIMENT    
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 El Quadern de Vida... 

 
   El QdV és un instrument del qual es val “el deixeble de Jesucrist” per anar 

anotant el que veu i observa de la vida de cada dia i, alhora, anar fent una pri-

mera i senzilla reflexió de com en aquesta vida és present i actuant el misteri 

de Déu en Jesucrist. 

   El QdV parteix de la convicció de que Déu treballa en el cor de cada persona. 

Per tant, no s’ha de ficar Déu en els fets, sinó que cal descobrir-lo present. 

La pràctica habitual del QdV nodrirà la RdV. 

 

   El QdV no-és un diari íntim en el qual s’hi posen les vivències personals, 

les experiències afectives o religioses ... Això ens faria centrar en com la 

vida “m’afecta a mi”. Tampoc no-és una simple observació sociològica de 

fets i persones. Això ens faria interessar per com la vida afecta als altres. 

 
 

Actituds que calen per fer el QdV 
 

   El QdV suposa l’actitud del deixeble. Deixeble de les persones i deixeble de 

Déu. Una actitud ben diferent que la del mestre: el deixeble està disposat a 

aprendre. 

   Jesucrist ens convida a aprendre dels altres, a deixar-nos evangelitzar per la 

vida de les persones. Tot això demana: 

- Senzillesa: Anar a la complexitat de la vida amb un cor senzill, per tal de 

no simplificar-la ni complicar-la. 

- Gratuïtat: Acollir la vida tal com es presenta, com un do de Déu. 

- Confiança, serenitat: El QdV ens ajuda a humanitzar-nos ja que ens fa 

més conscients del que passa al nostre entorn, de com són les persones, 

de quines dificultats viuen... 

- Obertura: Ens empeny a sortir de nosaltres mateixos, a ser crítics envers 

la nostra pròpia mentalitat i envers la nostra història personal, a relativitzar-

nos a nosaltres mateixos a partir dels gestos, expressions i paraules que 

anem recollint de la gent. 

- Contemplació: És essencial al QdV anar recollint tota aquesta vida humil i, 

sovint, fins i tot vulgar, en un clima d’oració i de referència a la Paraula de 

Déu: escoltar les crides a la conversió i col·laborar en la seva acció. 

A
ten

ció
! 
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 ...també pot ser una bona eina per treballar algun           
objectiu del PdC 

 

 

Petits passos per començar...  

1. Anotar un fet 
observat o viscut 
durant el dia o el 
darrer període de temps 
amb la màxima objectivitat i 
concreció: persones que hi han 
intervingut, gestos, 
expressions... 

2. Situar-lo en un 
context. 
Normalment no serà 
un fet aïllat sinó que 
formarà part de la història d’una 
persona, una família, un grup humà, 

un poble  

3.Intentar descobrir  
i escriure 
l’experiència 
humana que apareix en el 
fons del què hem escrit. 

4. Esbrinar les 
empremtes de Déu 
que presenta el fet. 
El seu rastre i el seu 
rostre. Aquest és el moment 
oportú per agafar l’Evangeli i 
veure com es fa vida avui, 
aquí i ara. 

5. Donar lloc a la 
pregària. Deixar 
que el nostre cor es 
desbordi en una acció de 
gràcies, lloança, súplica o 
petició de perdó. 

6. Preguntar-nos de 
quina manera 
continuarem 
Col·laborant amb 
aquesta acció de Déu que 
hem descobert. 

“anar fent una primera i senzilla re-
flexió de com en aquesta vida és 
present i com actua Jesús en ella.” 
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 Què és una acció a la JOC? 

 
   L’acció és la resposta que els jocistes donem a la nostra vida per 
transformar-la i fer-hi present els valors del Regne. És el nostre gran 
mecanisme de transformació de la realitat. 

 

 Es caracteritza per: 

 Partir de la vida, de la realitat, del medi... El jove ha de ser el 

protagonista de l’acció. 

 Ser proporcional a les persones que la realitzen, segons el 
seu nivell de compromís i de consciència. 

 Ser alliberadora... Ha de produir creixement en les persones   
implicades, en les realitats escollides i en les estructures... Ha 

d’humanitzar. 

 Ser participativa, que impliqui el major nombre de gent        
possible. 

 Continuada. Que estigui emmarcada en un procés (abans,      
durant i després). 

 Planificada i revisada pels que hi participen. 

 Ser celebrada comunitàriament. Celebrar el que vivim i fem 
és un moment de festa, d’enriquir la vida. 

 

L’acció a la JOC pot ser: 

 Individual = A través d’un equip d’acció. Amb joves que conec i 
comparteixen amb mi una mateixa situació en una realitat        
concreta (feina, barri, estudis, atur...). 

 Col·lectiva = Amb la 
campanya, accions   
federals o de grup, on 
s’implica el conjunt de 
militants. 
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 La fitxa d’acció... també és una bona eina per concretar 
el PdC   

Companys i 
Companyes: 

(Noms) 

Data: 
 
Ambient: 

Què faré? 
Com ho faré? 

Acció 

Data: 

Què he fet? 
Com ho he fet? 
Hem fet alguna despesa?  
A qui he implicat? 
Quins reptes em sorgeixen? 

Nova acció: 

(Foto) 

On he vist la presència de Jesús durant el procés d’Acció? 

Revisió de l’Acció 
i seguiment 

A l’hora de fer l’acció hem tingut en compte 
l’economia personal, Federal o Nacional? 
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 Pauta per a Estudi d’Evangeli... 

...ens pot ajudar a veure un nou punt de vista, ens         
aproparà a Jesús i a la seva manera de fer... 

 
111---PREGÀRIA BREUPREGÀRIA BREUPREGÀRIA BREU   

Preguem a l’Esperit Sant per demanar  el do de comprendre la Paraula de 

Déu i poder conèixer i estimar Jesucrist i, així, poder seguir-lo millor. 

El millor és que feu la pregària vosaltres mateixos.  

Si voleu es pot fer junts aquesta pregària, o qualsevol altre, aquesta 

n’és un exemple:  

Senyor Jesús, t’oferim tot el dia: el nostre treball, 

les nostres lluites, les nostres alegries i les nostres 

penes. 

Concedeix-nos, a nosaltres i a tots els germans i 

germanes de treball, pensar com Tu, treballar amb 

Tu i viure en Tu. 

Fes-nos la gràcia d’estimar-te de cor i servir-te 

amb totes les forces. 

Que el teu Regne sigui un fet a les fàbriques, als 

tallers, a les mines, als camps, a la mar, a les esco-

les, als despatxos i a casa nostra. 

Que els militants que sofreixen desànim roman-

guin en el teu amor. I que els obrers morts al camp 

d’honor del treball i de la lluita reposin en pau. 

Mare dels pobres, pregueu per nosaltres. 

222---LECTURALECTURALECTURA   

                               [Escollim un passatge]  
Si és en grup, una persona el pot  llegir en veu alta.  

Si hi ha possibilitat d’aclarir dubtes de comprensió ho fem ara, abans d’entrar 
en el fons: simbolismes, referències pròpies de l’època, elements teològics... 
(consultem notes o un llibre que tinguem a mà; si és en grup, el responsable i el 
Consiliari o Consiliària del grup ho pot portar preparat). 

...i el rellegim en silenci, tranquil·lament.  
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444---COMPARTICIÓCOMPARTICIÓCOMPARTICIÓ   

Amb confiança, acolliment i senzillesa, compartim el que hem descobert. (És 

important que escoltem sense interrompre, acollint el què diu l’altra persona 

amb llibertat, sense entrar en debat intel·lectual o ideològic). 

Pot ser interessant d’extreure alguna crida o compromís de grup, a partir de 

l’aportació personal. 

333---CONTEMPLACIÓCONTEMPLACIÓCONTEMPLACIÓ   

Cadascú personalment 

☺ Contemplem Jesús: mirem què fa, escoltem què diu, mirem com està entre les 

persones, les seves actituds, la relació amb el Pare ... 

☺ Contemplem els altres personatges de l’escena: què fan, què diuen... 

☺ Ens fixem, també, en què passa al llarg del relat, quins canvis es produeixen, 

què ha fet que es produís el canvi, quines conseqüències té aquest canvi per a 

les persones ... 
Apuntem el que hem descobert, sobretot de Jesús 

(el que després compartirem, si ho fem en grup). 

↗ Contemplem la Vida: mirem la pròpia vida i la de les persones dels ambients 

on vivim; tenim una mirada especial sobre la vida de la JOC. Ens adonem que el 

que hem vist en l’Evangeli es dóna en la Vida, i ens parla, ens qüestiona, ens 

dóna llum ... 
Apuntem, amb actitud d’acolliment i de pregària (de dià-

leg amb Jesús), els signes del Regne que hem descobert 

en la pròpia vida, en la dels altres, en la de la JOC … 

↗Què espera Déu de nosaltres, quina és la voluntat de Déu de cara a mantenir, 

potenciar o canviar actituds i formes de vida per tal d’identificar-nos cada vega-

da més amb  

Apuntem les crides concretes que Déu ens fa per tal de 

treballar més decidídament per l’arribada del Regne 

de Déu (després les compartirem, si ho fem en grup). 

555---PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES, de petició, admiració...PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES, de petició, admiració...PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES, de petició, admiració...   

Agraïm a l’Esperit Sant els fruits d’aquest treball, i li demanem que en doni més.  

I preguem per les persones en qui hem pensat al llarg de la contemplació de la 

Vida i l’Evangeli. Ara sí que són pregàries espontànies. Acabar amb el          

Parenostre junts. 
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 El Recés a la JOC 

1. INTRODUCCIÓ 

S’ha de partir de que tota sortida i activitat de grup (o de federació) no és un 
recés. No hem de banalitzar i malgastar la paraula. I, sobretot,  utilitzar-la per 
tot. 
El recés espiritual a l’estil de la JOC ha de ser sempre un espai que té el mili-

tant cristià (i el grup) per a descobrir el seu compromís personal i comunitari a 
partir d’una meditació sobre l’Evangeli, amb l’objectiu de buscar la presència i 
l’exigència de Jesucrist al cor de la mateixa vida de cada dia. 
Per tant, un grup de militants en el seu procés a la JOC, s’hauria de plantejar 

la necessitat de buscar espais de recés durant el curs. Cada grup, amb l’ajuda 
del/la consiliari/a, ha de tenir en compte tot això a la seva planificació de la mi-
llor manera que cregui convenient. 
I també, sobretot amb els i les militants amb més recorregut, el plantejament 

seriós, almenys una vegada amb la seva militància, de participar en uns exerci-
cis espirituals. 

 

2. ABANS DEL RECÉS   
... Tenir clar els objectius d’un recés 
   a) Un recés és... 

 una trobada, experiència personal amb Jesucrist; 

 una possibilitat de descobrir el compromís militant i comunitari a partir de 
l’Evangeli; 

 un treball des de la fe vers la renovació personal de cara al compromís 
militant de cada dia;  

 un diàleg de tu a tu amb Jesucrist, rellegim la nostra petita història amb 
la història de Déu que ens estima; 

 un moment privilegiat d’entrar en el misteri pasqual de Jesucrist a la   
nostra vida militant; 

  una manera coherent d’ajudar-nos a fer una lectura creient de la realitat 
que ens envolta; 

 un gran moment per a descobrir que Déu ens estima tal com som i 
que Jesús ens ajuda a fer aquesta experiència!!! 

 
b) Un recés no és... 

 una teràpia de grup; 

 només una convivència, sortida de grup; 

 un descans espiritual; uns exercicis espirituals; 

 un parèntesi per a fugir de la vida de cada dia; 

 una “menjada de coco”, un filosofejar de la vida; 

 una pujada del to espiritual per disminuir l’agitació de la vida militant; 

 un reforçament de la vida interior de cadascú que es troba una miqueta 
desequilibrada; 
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 una reflexió dels nostres problemes personals, de grup, del moviment, 

pastorals... 

 una fòrmula infalible per animar-nos al compromís. 
 
... I que els/les consiliaris/es tinguin present... 
     - que s’ha de partir de les situacions personals i del grup per a propossar 

un recés a l’estil de la JOC (experiència d’estimació de Déu per 
Jesucrist, i lligam fe i vida); 

     - el procés de fe de cadascú; 
     - la preparació prèvia de l’estructura del recés amb el grup, si és possible; 
    - l’equip de consiliaris/es ha d’ajudar a tenir una visió col.lectiva de 

l’experiència de Jesús a la JOC 
 

3. DURANT EL RECÉS 
 Cuidar el lloc, temps i circumstàncies de la pregària. 

 El/la consiliari/a ha de vetllar per què tota la gent participi en el recés. 
Ha d’estar disponible per ajudar a fer camí en aquest espai de pregària. 

 S’ha de mirar que es respectin elements com:   
  - la direcció del recés 
  - l’experiència personal de Jesucrist, 
  - el silenci i el sentiment d’intimitat, 
  - la meditació i la pregària personal,  
  - el recolliment i la novetat de la pròpia persona, 
  - el compartir amb els altres,  
  - la vocació cristiana i la militància a la JOC 

 Descobrir que Jesús prega amb nosaltres al Pare:  
  - per a discernir la voluntat de Déu: Mt 4, 1-11 
  - per a possibilitar la trobada divina: Lc 9, 28-36 
  - per a fer experiència amb ell: Lc 24, 13-35 
  - per decidir coses importants: Lc 6, 12-16 
  - per donar gràcies: Lc 10, 21-24 
  - per no separar-nos d’ell: Jn 17, 1-26 
 

4. DESPRÉS DEL RECÉS 
Sempre és bo de fer un recull de conclusions en que: 

- es revisin els objectius del recés 
- es comparteixin vivències, canvis, impactes, resultats... 
- es concretin reptes personals i comunitaris  
- tenir clar l’experiència que s’ha fet amb Jesucrist, per molt petita que sigui 
- els/les consiliaris/es ajudin a aterrar en el dia a dia i que s’arribi a desco-

brir que la nostra militància és una meravella de Déu al servei de la reali-
tat del món obrer 

- es vegi que la metodologia del recés és una pràctica (igual que la revisió 
de vida) ì que sempre hem d’estar disposats a aprendre. 
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 PREGAR AMB LA VIDA A LES MANS... 

 

 
 

 
 

Una pauta per a pregar?  

Per a la pregària comunitària, òbviament, fan falta les pautes, els rituals, 

que ajuden a pregar junts i a pregar amb tota l’Església i segons prega el 

Poble de Déu. 

Per a la pregària personal –que també per a la comunitària– cal, sobretot, 

la voluntat de trobar-se amb el Senyor i entrar en diàleg amb Ell. 

La “pauta” que hi ha a continuació potser pot ajudar a posar-s’hi. 

“...un dels deixebles li digué: «Senyor, ensenya’ns a pregar»”  

(Lc 11,1) 

“... els apòstols digueren al Senyor: «Augmenta’ns la fe»”  

(Lc 17,5) 

“... es posaren a cridar: «Jesús, mestre, tingues pietat de        

nosaltres!»” (Lc 17,13) 

 

La pregària surt de la confiança i de l’experiència d’indigència. És a 

dir, surt de la vida. És amb la vida a les mans que posem la confian-

ça en el Senyor Ressuscitat. I és amb la vida a les mans que experi-

mentem la indigència. 
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 - Per començar cal aturar-se, com Maria als peus de Jesús (Lc 10,39). 

- Entro en diàleg amb Jesús amb alguna de les invocacions que             

encapçalen aquesta fitxa, per exemple. És a dir, des de la indigència, des 

del no–saber o no–poder. 

- Penso en les persones del meu entorn. Les que acabo de trobar. La 

gent del meu equip de Revisió de Vida. Les persones del treball o del 

centre d’estudi o del barri. Les persones de la meva família. Aquelles 

amb qui estic duent a terme l’acció ... 

- Contemplo la vida d’alguna d’aquestes persones. M’adono de la seva 

realitat, les seves joies i les seves dificultats. De l’acció de Déu en elles. 

- Presento aquesta vida a Jesucrist, li explico el que està vivint aquella 

persona. 

- Prenc un text de l’Evangeli (el del dia, per exemple, o el del diumenge 

passat...). Hi contemplo Jesucrist, la persona, el que diu, el que fa, les 

actituds amb la gent... 

- Prego per qui ha estat al centre de la meva contemplació i per mi ma-

teix: lloant Déu i donant-li gràcies per la seva acció, demanant la seva 

ajuda, demanant perdó perquè em descobreixo pecador, mancat de ge-

nerositat i d’amor ... 

- Puc acabar aquesta estona amb el Parenostre i amb la Pregària a    

Jesús Obrer. 

Pregaria a Jesús Obrero: 

Señor Jesús te ofrecemos todo el 
día:  

nuestro trabajo, nuestras luchas,  
nuestras alegrías y nuestras penas.  

 
Concédenos, como a todos nues-

tros 
hermanos de trabajo,  

pensar como Tú,  
trabajar contigo 

y vivir en Tí.  
 

Danos la gracia de amarte 
con todo nuestro corazón 

y de servirte 
con todas nuestras fuerzas.  

 

Que tu Reino sea un hecho 
en las fábricas, en los talleres,  
en las minas, en los campos,  
en la mar, en las escuelas,  

en los despachos y en nuestras 
casas.  

 
Que los militantes que sufren des-

aliento 
permanezcan en tu Amor.  

 
Y que los obreros muertos 

en el campo de honor del trabajo y 
de la lucha,  

descansen en paz.  

 
Maria, Madre de los pobres.  

ruega por nosotros.  



55 

 



56 

 


