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estil de vida

FORMACIÓ PRÈVIA DE L’ACTVITAT PER A L’EDUCADOR. ESTIL DE VIDA.

Per a nosaltres, les persones, l’amistat és fonamental. Jesús ens mostra com l’amistat forma part 
important del tracte als altres. Jesús és el millor amic dels deixebles, en Ell van trobar la seua millor 
amistat, com ens expliquen els Evangelis: “Ningú té amor més gran que el que dóna la vida pels seus 
amics” (Jn 15,13), “Vosaltres sou els meus amics [...] Ja no vos cride serfs, [...] a vosaltres vos cride 
amics” (Jn 15, 14-15). 

La relació de Jesús amb tot aquell que es relacionava era d’AMISTAT, amb qui compartir les penes i 
alegries, a qui preguntar amb confiança i amb qui sabien que tot el que expressava era en favor als altres: 
“Vos done un manament nou: que vos estimeu uns a uns altres; com jo vos he estimat, estimeu-vos 
també uns a uns altres” (Jn 13, 34).

Aquesta vertadera amistat és el motor de l’Església, des dels seus inicis fins a hui. Es va fer present en la 
història de la Salvació a través d’Abraham, Moisés, David, els profetes… en el Nou Testament amb la Mare 
de Déu, els deixebles, els pobres... i ara continua sent gràcies als cristians compromesos que lluiten per 
un món nou, on l’estil de vida de Jesús estiga present.

Els membres de Juniors M.D. estan cridats a ser testimonis de Jesús al món, és per això, que el Moviment 
és un lloc propici per transmetre els valors cristians que aporta tenir una relació d’amistat amb Jesús. 
Estar en el seu equip mola i fer realitat la missió que Jesús ens demana, celebrant la fe i participant de la 
transformació de la societat, donant testimoni de la crida i compromís, mola més. 
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT CERCA I DESCOBREIX!

TEMPS I NIVELL ESTIL DE VIDA

OBJECTIUS

- Reflexionar sobre els valors que aporta la relació amb Jesús amb els 
altres.
- Descobrir l’Església i el seu servei al món des dels seus començaments 
fins a l’actualitat. 
- Valorar Juniors com a lloc des d’on realitzar el nostre compromís 
cristià.

INTRODUCCIÓ Els adolescents van a descobrir noms de personatges bíblics que han 
estat cridats per Déu al llarg de la Història.

EIXOS TRANSVERSALS - Xarxes socials
- La vocació

ITINERARIS Educativo
en la fe

Comunitario 
eclesial

Litúrgico 
sacramental De oración Testimonio Ser persona

TIPUS D’ACTIVITAT MATERIAL

- Tauler (annex 1)
- Fitxes (un per grup)
- Telèfons mòbils (un per grup).
- Papers amb cites de l’evangeli.
- Papers amb personatges bíblics/persones. 
- 2 bols.
- Paper y bolígrafs en control central.
- Evangelis (un per grup)
- Còpies de l’annex 3 (un per adolescent).

Ginkana

DURADA

2h

RESPONSABLE

Nº DE SESSIONS

1
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

EXPERIèNCIA
Al començament de l’activitat, el grup es dividirà en diversos subgrups (això dependrà del nombre de par-
ticipants). En cadascun dels grups s’ha de tenir la figura d’un representant i que aquest tinga un compte 
en actiu de Twitter (si es dóna el cas que cap ho té es deuran crear un compte per grup al moment).

Com a espais del joc, es necessitarà un punt de control central on l’Educador controlarà i marcarà el 
desenvolupament de l’activitat. En el punt de control central es posarà un tauler (annex 1) que marcarà 
la posició dels equips durant l’experiència i uns bols preparats amb papers (annex 2) en els quals poden 
aparèixer cites de l’Evangeli, noms de personatges bíblics/persones que Déu ha anat cridant i valors que 
aporta la relació de la gent amb Jesús.

Quan en tots els equips, almenys una persona tinga ja la app preparada, pot començar l’activitat.

La dinàmica de l’experiència és la següent: el representant de cada equip ha de donar el seu número de 
telèfon a l’Educador que està en el control central. Des del control central se li envia una foto d’un lloc 
específic que els adolescents puguen reconèixer. Una vegada reben la foto via WhatsApp, els adolescents 
saben on han d’acudir i han de desplaçar-se correguent i traure’s una foto en aquest mateix lloc com a 
prova que ho han trobat.

Han de tornar al punt central i allí trien algun dels papers del bol (depenent del que es vulgua allargar el 
joc, l’Educador ha de jugar amb la complicació que done a cada frase). Una vegada escollits els papers, 
ha d’usar paraules de la cita de l’evangeli que en aquest els haja tocat o les paraules relacionades amb 
els personatges bíblics/persones per crear un twitt evangelitzador.

Una vegada els adolescents han completat el twitt i l’Educador del control central ha comprovat en la app 
que s’ha dut a terme amb èxit de forma pública, el grup pot avançar en el tauler. Aquests reben una nova 
foto d’un nou lloc i repeteixen la mateixa acció fins que un dels equips arribe a la meta.

El moviment de les fitxes dels equips pel tauler ha de ser sempre ascendent o en el cas que les caselles 
pegades a la seua posició estiguen ocupades, han de moure’s de forma horitzontal.

L’equip que abans arribe a la posició més alta del tauler, que trobe els llocs on fer les fotos i realitzar la 
labor evangelitzadora en el menor temps possible, és qui guanya.

REFLEXIÓ
Déu ens crida a tots i a cadascun de nosaltres, i ens crida pels nostres noms i ens coneix i sap qui som i 
que pensem, i Com no ho va saber si Déu viu dins de nosaltres?

El que canvia en tot això és la resposta que nosaltres li donem a Déu. Déu sempre ens està cridant, cons-
tantment, però mai ens va obligar. Mai ens va a forçar a donar una resposta.

Si ens fixem en la Història del Poble d’Israel ens donem compte que Déu sempre ha estat cridant a l’ésser 
humà, a la persona, en el més profund del seu interior.
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Tenim l’exemple d’Abraham, al com Déu li demana que se’n vaja de la seua terra i es vaja a una nova 
terra que Ell li va a donar, li promet un fill i una gran descendència; però en el que hem de fixar-nos no 
és solament en el que Déu li demana i li ofereix, sinó el veritablement important ací en la resposta que 
dóna Abraham, és una resposta confiada, és un si en plenitud, ho deixa tot davant la crida que Déu li fa i 
s’enfronta a tots amb tal de ser fidel a aquesta resposta que li ha donat a Déu.

Déu, per tant, necessita de la resposta de l’Home, ens necessita per actuar en la Història de l’Home, ne-
cessita a l’Home per salvar a l’Home. 

Més exemples d’aquesta crida de Déu que sempre li fa als Homes és: Jacob, Moisés, tots els Profetes, 
etc., i veiem que Déu mai es cansa de cridar, sempre està esperant aquesta resposta.

I no podem pensar que Déu ha deixat de cridar a l’Home, ja que no ho necessita, que la història de la 
salvació ja va acabar amb Jesucrist. Tot el contrari, Déu ens necessita ara més que mai, i ens segueix 
cridant i ens segueix interpel·lant i segueix esperant una resposta nostra. 

Anem a centrar-nos en nosaltres, en la nostra realitat, al nostre món:

- Déu m’està cridant hui a mi?

- A què m’està cridant Déu en la parròquia?

- Com puc ser un autèntic cristià?

- Com puc jo ajudar a la meua parròquia?

L’amor és la crida més profunda que l’ésser humà pot sentir. I aquest amor pot orientar-se cap al matri-
moni, però també pot orientar-se cap a altres ideals més elevats: lliurament total al servei dels altres, a la 
transformació del món, a activitats beneficioses per a la humanitat o per a un col·lectiu. Per a nosaltres, 
adolescents cristians compromesos, Déu ens segueix cridant i nosaltres responem en la parròquia. En 
Centre Juniors és el lloc on la resposta que fem al compromís té els seus fruits, i on sessió després de 
sessió, dia després de dies, creixem com a cristians, i com a amics de Jesús, el nostre millor amic.

Per tant, no hem de mai tancar-nos a cap crida de Jesús.

COMPROMíS
En aquest moment de l’activitat, és temps per pensar en tot el que hem experimentat i reflexionat durant 
la sessió, i veure que actituds de canvi es mostren. 

Per a això, el compromís que se’ls proposa als adolescents per a aquesta activitat és que cadascun 
escriga una oració d’acció de gràcies per les persones que han anat apareixent en el seu camí de la fe, i 
que els estan ajudant a descobrir quina és la crida que Déu els fa.

CELEBRACIÓ
Per acabar la sessió, i com a moment de celebració, tots els adolescents cataran junts la cançó Diocesana 
“Llamados” (annex 3). Es pot projectar la lletra o fer còpies per a tots els adolescents.
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OBSERVACIONS I  RECURSOS PER A L’ EDUCADOR

Es recomana que per a que la realització del joc siga la millor possible és interessant realitzar-ho en 
espais delimitats però amplis amb moltes característiques arquitectòniques peculiars i recognoscibles. 
Adaptar l’annex 1 al nombre de participants i de grups a realitzar.

AVALUACIÓ de l’ACTIVITAT

- S’han complert els objectius plantejats?

- S’han complert els objectius exposats?

- Per a una propera vegada, què modificaries de l’activitat?
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Annex I: tauler

ANnEXOS
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Annex II: propostes de cites i personatges per als papers

ORDENAR LES PARAULES:

- “I ara marxa, t’envie al faraó per a que tragues al meu poble, als fills d’Israel”. Ex3, 10 

- “Ix de la teua terra, de la teua pàtria, i de la casa del teu pare, cap a la terra que et mostraré”. Gn 12,1

- “Entra en l’arca amb tota la teua família, doncs tu ets l’únic just que he trobat en la teva generació”. 
Gn 7, 1.

- “Concebràs en el teu ventre i donaràs a llum un fill, i li posaràs per nom Jesús” Lc 1,31

- “Veniu darrere de mi i us faré pescadors d’homes” Mt 4, 19.

- “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli” Mc 1,15.

- “Jo estic amb tu” Gn 28,15

ORDENAR LES LLETRES:

- TESTIMONI

- ENTREGA

- AMISTAT

- COMPANYS

- SEGURETAT

- ABRAHAM

- MOISÉS

- REI DAVID

- ELS PROFETES

- VERGE MARÍA

- ELS DEIXEBLES

- EDUCADORS JUNIORS

- MATRIMONI

- RETOR


