
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com

si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa

on es trobaven asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que

es distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit

Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia

d'expressar-se.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota

el cel. Quan se sentí aquella remor, la gent s'aplegà i van quedar desconcertats,

perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats,

deien:

- ¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres

els sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de

Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília,

d'Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots,

tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres

pròpies llengües les grandeses de Déu. Sorpresos i desconcertats, es deien els uns

als altres:

- Què vol dir tot això?

Però d'altres, rient-se'n, deien:

- És que el vi els ha pujat al cap!

SESSIÓ 1: JOVESSESSIÓ 1: JOVESSESSIÓ 1: JOVES

        "Caminar Junts", de Canta la teva fe

2.Llegim la Paraula de Déu 

1.Escoltem la cançó

AC 2, 1-13 PENTECOSTA 

http://sinode2023.arqtgn.cat/wp-content/uploads/sites/113/2021/10/AudioHimne.mp3


3.Ens conviden a participar 

4.Però. què és això del Sínode?

Sínode procedeix de la paraula  grega “synodos”, que pot traduir-se com“reunió” i que
és fruit de la suma de dos elements clarament delimitats: el prefixe “syn-“, que és

sinònim de “amb” o “junt a ”, i “odos”, que és equivalent a “ruta” o “camí”.

¿Te vienes al Sínodo? -https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY 

La sinodalidad, tema del Sínodo 2021-23 - https://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4

http://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY
http://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4
http://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4
http://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4
http://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY
https://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4


Recursos

5. El Papa ha dit...

La palabra “sínodo” contiene todolo que necesitamos entender:
“caminar juntos”.

“LOS PASTORES CAMINAN CON EL PUEBLO, AVECES DELANTE, A VECES EN MEDIO, A VECESDETRÁS. EL BUEN PASTOR TIENE QUE MOVERSEASÍ. DELANTE PARA GUIAR, EN MEDIO PARAANIMAR Y NO OLVIDAR EL OLOR DEL REBAÑO,DETRÁS PORQUE EL PUEBLO TIENE TAMBIÉN"INSTINTO". TIENEN UN INSTINTO PARAENCONTRAR NUEVOS CAMINOS HACIA ADELANTE,O PARA ENCONTRAR EL CAMINO PERDIDO”

6. I tu, què li diries al Papa sobre aquestes afirmacions?



Recursos

7. Què creus que han volgut dir amb aquest Logo? 

8.La importància de l'equip

Després de
comentar-ho... 
Aquí trobaràs 

l'explicació

Pertanys a alguna associació, grup

cultural, musical, esportiu…?

Què necessita una associació per

assolir els seus objectius?

Això es pot pensar també de

l'Església? En quin aspecte?

https://docs.google.com/document/d/1YVJGXtT1AeOmQKm_gpHeqDJpEIrKwNPw/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YVJGXtT1AeOmQKm_gpHeqDJpEIrKwNPw/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YVJGXtT1AeOmQKm_gpHeqDJpEIrKwNPw/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true


Bisbat de 
Tortosa

9.Preguem junts 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres, 

doneu-nos suport, entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. 
Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores.

No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment, 
perquè no deixem que les nostres accions 
es guiïn per prejudicis i falses consideracions.

Conduïu-nos a la unitat en Vós, perquè no ens desviem del camí 
de la veritat i la justícia, 
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal 
ens esforcem per assolir la vida eterna.

Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, 
en comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. 

Amén.



Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu,

Bartimeu, cec i captaire, s'estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús

de Natzaret i començà a cridar:

 -Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!

 Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:

 -Fill de David, tingues pietat de mi!

 Jesús s'aturà i digué:

 -Crideu-lo.

 Ells van cridar el cec dient-li:

 -Coratge! Aixeca't, que et crida.

  Ell llançà el mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a Jesús. 51 Jesús

li preguntà:

 -Què vols que faci per tu?

 El cec respongué:

 -Rabuni, fes que hi vegi.

  Jesús li digué:

 -Vés, la teva fe t'ha salvat.

 A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.

SESSIÓ 2: JOVESSESSIÓ 2: JOVESSESSIÓ 2: JOVES

        "Vine i ho veuràs", de Canta la teva fe

2.Llegim la Paraula de Déu 

1.Escoltem la cançó

Mc 10, 46-52 Guarició del cec Bartimeu 

http://www.youtube.com/watch?v=byNlJECZUq0
http://www.youtube.com/watch?v=byNlJECZUq0


Sant Marc introdueix l’episodi dient que Jesús i els seus deixebles «arribaren a Jericó»,
ciutat situada a la vall del riu Jordà i a vint-i-cinc quilòmetres de Jerusalem. Sense
explicar-nos res del que faria dins d’aquesta ciutat, l’evangelista afegeix
immediatament: «Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu,
Bartimeu, cec i captaire, s’estava assegut vora el camí» (Mc 10, 46). Podem imaginar
aquesta situació com si fos una escena filmada des d’algunes desenes de metres de
distància, de manera que aconsegueix enquadrar dues persones que no estan juntes:
d’una banda, es veu el Senyor sortint de la ciutat, envoltat de molta gent; de l’altra, es
distingeix un cec que demana almoina a la vora del camí. Jesús està en moviment; el
cec, en canvi, està assegut. 
A continuació, la càmera adopta un primer pla del cec. A poc a poc s’hi va apropant,
fins que és possible distingir-ne la veu: «Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i
començà a cridar: “Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!”» (Mc 10, 47). Després
d’assabentar-se de qui és el causant de l’agitació que percep, Bartimeu reacciona amb
un clamor que no només és una petició de misericòrdia, sinó també una confessió: ell
va sentir “Jesús de Natzaret”, però el proclama com a “Fill de David”, avançant-se a
les aclamacions de la gent quan el Senyor entraria a Jerusalem.
Bartimeu continua estant al centre de l’escena. La narració ens ha posat a la pell del
nostre personatge, de manera que ara no només el veiem de prop, sinó que també
sentim el mateix que ell. Enrenou. El sarau de la multitud que s’apropa. Les passes a
la sorra del camí. També comencem a escoltar els crits de la gent que l’intenten
silenciar. «Calla! Deixa de molestar el Mestre! Segueix fent la teva!».
No acabem d’entendre per què la gent no volia que Bartimeu obrís la boca. Però ell no
es fa enrere, i repeteix el mateix clamor amb més força encara: “Fill de David, tingues
pietat de mi!”»
 En qualsevol cas, la seva manera d’actuar mostra un home que no és pusil·lànime ni
covard. No es deixa arrossegar per l’ambient. Sap que el Messies esperat està passant
per davant seu, i no pot deixar escapar aquesta oportunitat. «La gent em diu que calli?
No puc!». A Bartim
eu li van poder més les ganes de cridar que les de callar per por del que poguessin
dir.

«No et venen ganes de cridar, a tu, que també estàs parat a la vora del camí,

d’aquest camí de la vida, que és tan curta; a tu, que et falta llum; a tu, que

necessites més gràcies per a decidir-te a cercar la santedat? No sents la urgència

de clamar: “Jesús, fill de David, tingueu compassió de mi?”  

3.Reflexionem sobre el text bíblic 

Com en una pel·lícula: a la vora del camí 

SORTINT DE JERICÓ



La càmera fa un moviment ràpid per mostrar-nos el Senyor, que ha sentit els crits i atura el
seu caminar: «Jesús s’aturà i digué: “Crideu-lo”» (Mc 10, 49). El Mestre havia sentit aquella
súplica plena de fe i demana que l’acostin: hi vol parlar, el vol escoltar, saber què és el que
vol. Quan la reacció de les persones que l’envoltaven era la de fer callar el cec, Jesús respon
cridant-lo. A Ell no el molesta que li demanem ajuda, perquè ha vingut precisament per
salvar-nos.
Amb un altre veloç canvi de pla, tornem al lloc on hi ha assegut Bartimeu i escoltem amb ell
la invitació a anar cap a Jesús: «Ells van cridar el cec dient-li: “Coratge! Aixeca’t, que et crida”»

(Mc 10, 49). El Papa ens ajuda a imaginar què sentiria en aquell moment Bartimeu: «Una
tremolor s’apodera del cor, perquè s’adona que és mirat per la Llum, per la llum càlida que
ens convida a no quedar-nos tancats en la nostra fosca ceguesa. La presència propera de
Jesús permet sentir que, lluny d’ell, ens falta quelcom important. Ens fa sentir necessitats de
salvació, i això és l’inici de la curació del cor».

Després de la crida de Jesús, la vivacitat del relat augmenta i el ritme de l’acció s’accelera
encara més: Bartimeu —se’ns diu—, «llançà el mantell, es posà dret d’una revolada i se’n va
anar cap a Jesús» (Mc 10, 50). Per comprendre la magnitud d’aquest gest, convé recordar un
precepte de la llei de Moisès sobre els préstecs: «Si et quedes com a penyora el mantell
d’algú, torna-l’hi abans no es pongui el sol. És tot el que té per abrigar-se. Amb què
dormiria?» (Ex 22, 25-26). El mantell era la casa d’aquest cec, el lloc on es ficaria al llit per
passar la nit. Tanmateix, davant de la crida del Senyor, no dubta a prescindir de l’únic que té.
No oblidis que per poder arribar fins a Crist, cal el sacrifici; llençar tot allò que destorba.. Aquest
detall del mantell, petit en aparença, ens convida a pensar: 

Com reacciono quan noto que Jesús em demana alguna cosa?

UNA TREMOLOR DEL COR

4.Escoltem els següents testimonis 

DIOS CUENTA CONTIGO... (termina la frase)
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY 

Domund 2021: "Cuenta lo que has visto y oído" -
https://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA

http://www.youtube.com/watch?v=6Lhlq9sEURA
http://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY


5. Pensa i comparteix sobre estes preguntes... 

1-Com has arribat a la fe? Conta la teva història, la teva visió

personal de la fe. 

2- Quines persones han influit en la teva vida per a que siguis cristià?

3- Has pensat que tú també ets part del Poble de Déu gràcies a que

altres persone t'han transmès la fe?

4- Et sents membre de l'Església? Sinó és així, quins creus que són els

motius? 

 

5-Creus que es pot viure la fe per lliure i en solitari?



Bisbat de 
Tortosa

6.Preguem junts 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres, 

doneu-nos suport, entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. 
Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores.

No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment, 
perquè no deixem que les nostres accions 
es guiïn per prejudicis i falses consideracions.

Conduïu-nos a la unitat en Vós, perquè no ens desviem del camí 
de la veritat i la justícia, 
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal 
ens esforcem per assolir la vida eterna.

Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, 
en comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. 

Amén.



Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es

trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat.

Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar amb ells, 

 però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo.

 Jesús els preguntà:

 --De què parleu entre vosaltres tot caminant?

 Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li

respongué:

 --¿Tu ets 

 l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests dies?

 Els preguntà:

 --Què hi ha passat?

 Li contestaren:

 --El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de

tot el poble:  els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el

condemnessin a mort, i el van crucificar.  Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria

alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses!  És cert que

algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han

trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels, els quals

asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho

han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no l'han vist pas.

-

SESSIÓ 3: JOVESSESSIÓ 3: JOVESSESSIÓ 3: JOVES

      "Quedat amb nosaltres", de Canta la teva fe

2.Llegim la Paraula de Déu 

1.Escoltem la cançó

LLC 24, 13-35 ELS DEIXEBLES D'EMMAUS 

http://www.youtube.com/watch?v=wX80tnKZfD4


 Aleshores Jesús els digué:

--Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes!  ¿No calia que

el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?Llavors, començant pels llibres de Moisès i

continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es

refereixen a ell.

 Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà.  Però ells van

insistir amb força dient-li:

 --Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.

 I va entrar per quedar-se amb ells.  Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la

benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell

desaparegué del seu davant.  I es van dir l'un a l'altre:

 --¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria

el sentit de les Escriptures?

  Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze

i els qui eren amb ells, que els van dir:

 --Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó!

ambé ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa. 

3.En què consisteix pertànyer a l'església?  

El Papa Francisco explica en qué
consiste pertenecer a la Iglesia en la

audiencia general | Papa -
https://www.youtube.com/watch?

v=71HxwcakQjg

http://www.youtube.com/watch?v=71HxwcakQjg
https://www.youtube.com/watch?v=71HxwcakQjg


Què fa l'Església? A què es dedica en el món?

Quines notícies has escoltat últimament de l'Església?

 Què opina la gent del teu entorn de l'Església?

4. Pensa i comparteix les següents preguntes  

Clikant sobre la imatge o al següent enllaç, pots consultar la memòria d'activitats de l'església - 
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-Memoria-Actividades-Iglesia.pdf

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-Memoria-Actividades-Iglesia.pdf


LA TEMPESTAD CALMADA

5. Què et suggereix el mosaic?   

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla del lago".
Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca
en que estaba. Iban, además, otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban
llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y
le dijeron:
"Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?" Él se despertó, reprendió al viento y dijo
al mar: "¡Cállate, enmudece!" Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús
les dijo:
"¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?" Todos se quedaron espantados y se
decían unos a otros: "¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?"

Per als acompanyants. Clika i trobaràs més informació. 

https://docs.google.com/document/d/1Sr-_ZjP4AmdbJjW5pPdSEiHA-f4KFccR/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true


PILLA 
 PILLA

VARIANT
PILLA 
 PILLA

6. Algunes dinàmiques    

Descripció: No hi ha lloc on salvarse. Un voluntari corre a pillar
als altres. Quan agafa a algú, este s’ha de quedar parat en el
lloc. Per a tornar al lloc necessita que un company/a passi per
baix de les seves cames.
Objectiu : Necessitem als altres per salvar-mos. En la vida de
fe tampoc podem salvar-mos sols.

Descripció: Un voluntari corre a pillar als companys.
Quan agafa a algú ha de dir el seu nom en veu alta i
agafar-lo de la mà. Junts pillaran a la resta que
s’aniran afegint.
Objectiu : Junts tenim més força que si ho intentem
tot sols. 

7. T'atreveixes a 

dibuixar?   
L'Esglesia es representa 

sovint amb una barca.

Amb quines altres imatges podriem representar a l'Església?

Fes un dibuix de com veus l'Església i pintat tú també en ell.



Bisbat de 
Tortosa

8.Preguem junts 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres, 

doneu-nos suport, entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. 
Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores.

No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment, 
perquè no deixem que les nostres accions 
es guiïn per prejudicis i falses consideracions.

Conduïu-nos a la unitat en Vós, perquè no ens desviem del camí 
de la veritat i la justícia, 
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal 
ens esforcem per assolir la vida eterna.

Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, 
en comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. 

Amén.


