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En el marc del Pla Pastoral i en concret en el curs 2017 – 2018, responent a la crida a 
l’evangelització, oferir als joves l’oportunitat de reflexionar sobre l’educació afectiva i 
sexual.  

Desenvolupament de la unitat 
  
1. Com sempre un primer moment de benvinguda, d’explicar-nos què anem a fer, de deixar 
ressonar el que hem viscut en aquests darrers dies. Hem de contextualitzar aquesta          
proposta en el marc del Pla Pastoral, en els objectius que es proposen a la crida a 
l’evangelització en aquest curs 2016 – 2017. Ho podem fer ajudats del material de            
presentació del Pla Pastoral. 
  
2. També serà convenient explicar que aquesta iniciativa s’entoma des de l’Itinerari Educatiu 
Diocesà i el treball conjunt de quatre delegacions diocesanes: catequesi, ensenyament, 
família i joventut, junt amb el bisbe diocesà. 
  
3. Per entrar en matèria fem una pregària senzilla d’invocació a l’Esperit Sant, amb un cant, 
amb un text,... [Podem crear un clima més provocador ambientant la sala on ens reunim 
amb algunes imatges d’anuncis, o imatges amb gestos d’amor, ... o veient un fragment 
d’una pel·lícula o d’una sèrie de televisió]. 
  
4. Proposem fer un diàleg a partir d’alguns punts del Youcat. Després de la lectura dels 
números 400 i següents algunes preguntes que poden ajudar al diàleg són: 
* Què et sembla l’afirmació que en la nostra època la sexualitat es tendeix a banalitzar? En 
què ho veus? 
* Com es viu la sexualitat entre la gent de la teva edat i del teu entorn? integrada a la       
persona? 
* Quines afirmacions del text que us oferim, et fas teves. 
* Considereu el matrimoni com una vocació? 
* Hi ha algun text bíblic que pugui il·luminar això que estem parlant? 
  
5. Després del diàleg serà bo prendre alguns compromisos personals i del grup. Potser     
podem continuar el diàleg més endavant, i fins i tot, convidar a algú que ens ajudi en la    
reflexió. A continuació trobareu una proposta de Revisió de Vida per a realitzar el projecte 
personal de vida cristiana, creiem que pot ser una eina útil per a concretar tot això del que 
hem parlat, perquè indubtablement quan parlem de la sexualitat estem parlant de la        
persona. 
  
6. Finalitzem agraint al Senyor aquesta estona, per        
exemple resant el Pare nostre o algun dels salms. 
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Textos bíblics per a pregar i reflexionar: 
 
Lc 4,14-20: Llavors Jesús, ple del poder de l’Esperit, se’n tornà a Galilea. 
 
 
14 Llavors Jesús, ple del poder de l’Esperit, * se’n tornà a Galilea. * La seva anomenada es va estendre 

per tota la regió. 15 Ensenyava a les seves sinagogues, i tothom el lloava. I se n’anà a Natzaret, on 
s’havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a llegir. 17 Li donaren 
el volum del profeta Isaïes, el desplegà * i va trobar el passatge on hi ha escrit: 
    18 L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
     perquè ell m’ha ungit. 
     M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, 
     a proclamar als captius la llibertat 
     i als cecs el retorn de la llum, 
     a posar en llibertat els oprimits, 
    19 a proclamar l’any de gràcia del Senyor.*  
    20 Després plegà el volum, el retornà al responsable del culte de la sinagoga * i es va asseure. Tots els 
qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell.   
 
Mt 5,1-11: Les Benaurances. Feliços els pobres en l’esperit. 
 
 En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, * s’assegué, * i se li acostaren els deixebles. 2 Llavors, 
prenent la paraula, començà a ensenyar-los dient: 
    3 —Feliços * els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel. *  
    4 »Feliços els qui ploren, perquè seran consolats. *  
    5 »Feliços els humils, perquè posseiran la terra. *  
    6 »Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, * perquè seran saciats. 
    7 »Feliços els compassius, perquè seran compadits. *  
    8 »Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu. *  
    9 »Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. *  
    10 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos, * perquè 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. *   

 
Mt 7,24-27: Les dues cases: sobre roca, damunt de sorra. 
 
  

24 Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, s’assembla a un home assen-
yat que va construir la seva casa sobre roca. 25 Va caure la pluja, van arribar les torrentades, bufaren 
els vents i envestiren contra aquella casa, però no es va ensorrar, perquè estava fonamentada sobre 
roca. 26 En canvi, tothom qui escolta aquestes meves paraules i no les compleix, s’assembla a un home 
sense seny que va construir la seva casa damunt de sorra. 27 Va caure la pluja, van arribar les torrenta-
des, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, i la casa es va ensorrar: la seva ruïna fou     
completa . 
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Rm 7,15-23: No entenc què faig, perquè no faig allò que vull, sinó allò que detesto.  
 
15 No entenc què faig, perquè no faig allò que vull, sinó allò que detesto. 16 Si faig, doncs, 
allò que no vull, reconec que la Llei és bona; 17 però aleshores no sóc jo qui actua així, 
sinó el pecat que habita en mi. 18 Sé que el bé no habita en mi, és a dir, en el meu        
cos. * Veig que sóc capaç de voler el bé, però no de fer-lo: 19 no faig el bé que voldria, sinó 
el mal que no voldria. 20 Si faig, doncs, allò que no vull, és clar que no sóc jo qui ho fa, 
sinó el pecat que habita dintre meu. 21 Em trobo, per tant, que voldria fer el bé, però    
alhora constato això: * només sóc capaç de fer el mal. 22 En el meu interior * em deleixo 
per la llei de Déu, 23 però veig en els membres del meu cos una altra llei que combat    
contra la llei de la meva raó: * és la llei del pecat que porto en el meu cos i em té          
presoner.  


 Com hem anat veient, els cristians som cridats al seguiment de Jesucrist. Això suposa un estil de 
vida en la línia del Regne de Déu. El Projecte Personal de Vida Cristiana és un instrument que ens possi-
bilita aquest estil de vida en què caminem com a seguidors de Jesús. Pretén unificar la nostra vida,     
evitant que la visquem com a compartiments tancats i separats. Ha de ser un element unificador, en el 
qual allò que fem adquireixi coherència amb allò que som, amb les nostres opcions i la nostra manera 
de ser. Amb allò que creiem-vivim-celebrem. Amb la nostra ment-cos-ànima. 
 
EL PROJECTE CRISTIÀ DE VIDA: SER SEGUIDOR DE JESÚS 
 
 Ser cristià és la resposta personal a una invitació personal de Jesús. Si reflexiones una mica, 
podràs recordar com Jesús t’ha convidat a formar part del seu grup. Ell t’ha cridat a través de diferents 
persones i fets. Amb tota seguretat et continua cridant avui. Per a construir amb Ell el Regne de Déu. 
Jesús convidà els seus deixebles a estar amb Ell i a anunciar el Regne de Déu (Mc 3,13-19). Els convidà a 
implicar-se amb tota l’ànima en la creació d’un món de fills i germans. Avui Jesús ens continua           
interpel·lant. Ens convida a convertir-nos en treballadors actius del Regne. 
 
 La resposta a la crida de Jesús és el seguiment. Qui és seguidor de Jesús? Qui s’ha deixat seduir 
per la persona de Jesucrist (experiència de l’enamorament). Ell li ha tocat el cor i s’ha convertit en el 
centre de la seva vida, el Valor, l’únic Senyor. És seguidor aquell qui converteix en projecte personal 
propi el projecte de Jesucrist: el Regnat de Déu. L’assumeix com una opció duradora des de la seva raó, 
des del seu cor i des de la seva llibertat. 
 
 El seguiment de Jesús és un camí de felicitat i de goig, ple de sentit (les Benaurances). La felicitat 
humana segons Jesucrist neix de la confiança en Déu i es realitza en el compromís solidari que en       
sorgeix. 
 
 El seguiment de Jesús és, per als cristians, la forma més perfecta de realització humana. 
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 Seguir Jesucrist és seguir un Déu proper, fet home, entregat fins a la mort en creu. Seguir Jesús és 
acceptar el seu destí de vida. Així ho diu Ell: “Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble 
meu” (Lc 14,27). El seguiment és un camí de conversió a Jesucrist i al Regne de Déu, i d’unitat interior. Estic 
cridat a orientar la meva vida cap a Ell. L’elecció de viure el projecte de vida cristià, pròpia del seguidor de 
Jesús, implica una ruptura amb altres projectes de vida que existeixen en la nostra societat. El seguidor de 
Jesús va percebent com creix en coherència i harmonia, com va vivint la maduració humana, la família i 
l’afectivitat, el treball i els estudis i la dimensió sociopolítica, no com a compartiments tancats, sinó unifi-
cats en la seva pròpia persona al voltant de l’opció fonamental de ser cristià. És un procés personal que 
proporciona maduresa, pau interior i equilibri personal. 

 
¿EN QUÈ ES NOTA QUE UNA PERSONA VA ASSUMINT L’ESTIL DE VIDA PROPI DEL MILITANT CRISTIÀ? 

 
-La creença que Déu existeix i que és Pare bo. 
 

-El cultiu d’actituds com la participació, la humilitat, la responsabilitat, el servei, el perdó, l’austeritat, 
l’esperit de grup, el respecte a les persones, la solidaritat… 
 

-La valoració de la persona i el respecte de la seva dignitat. 
 

-La confiança en les possibilitats il·limitades de la persona. 
 

-La sensibilitat pels fets petits i quotidians. 
 

-El plantejament seriós de la formació. 
 

-La recerca d’una família on es visqui l’amor, la comunicació i l’harmonia. 
 

-El compromís solidari sobretot amb els últims, enfront de l’individualisme. 
 

-L’actitud crítica davant d’un sistema econòmic injust que crea pobres. 
 

-La lluita per una societat amb treball digne per a tots. 
 

-L’aposta per un nou planeta en pau i justícia i més habitable. 
 

-La convicció de la igualtat real entre l’home i la dona. 
 

-La recerca del diàleg i la no violència. 
 

-La proximitat d’uns amb altres, l’acceptació de l’altre. 
 

-L’ús auster i solidari del diner. 
 

-La sexualitat viscuda des de l’amor a l’altra persona. 
 

-La pregària habitual com a trobada profunda amb Déu des de la vida. 
 

-La participació en l’Eucaristia com a font i cimal de la vida cristiana. 
 

-La pertinença a l’Església, comunitat coresponsable dels que segueixen Jesús. 
 

-Una actitud confessant i missionera de la fe. 
 

-L’alegria de la vida viscuda amb plenitud i amb sentit. 
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Pensa en persones que tu coneixes i assenyala: 
 

 -Un fet que demostri el seguiment de Jesús de Natzaret. 
 

 -Un fet que demostri l’allunyament del Regne. 
 

 -Quins són els més freqüents en la nostra societat? 
 

 -Pensa en la teva vida. Has sentit la crida de Déu? Per qui o com t’ha arribat? 
 
 
 
Després de llegir els continguts dels textos bíblics, ¿com ens crida Jesús i amb quina finalitat? 
Com ha de ser el nostre projecte? 
 

 Perquè el nostre seguiment de Jesús de Natzaret sigui una opció de conversió que comprengui tots 
els aspectes de la vida, ¿quins passos podem anar donant? 
 
 Amb quins criteris he d’anar plantejant la meva vida? 
 
 Em comprometo a elaborar el meu Projecte Personal de Vida Cristiana. 
 

 Escriu de la teva pròpia mà una breu oració sentida i vibrant al Senyor, que contingui els teus senti-
ments i vivències personals durant la preparació d’aquest tema.  

 Acompanya-ho amb un text de la Bíblia i un cant. 


