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SETMANA DE LA BÍBLIA 2018 
 

Us fem arribar algunes propostes per aprofundir en la Paraula de Déu. Les podeu desenvolupar en 

qualsevol moment de l’any, però aquesta setmana del 26 de novembre al 2 de desembre pot 

ajudar-nos a prendre consciència. 

 

1. Presència de la Paraula de Déu 

Ho parlem amb el rector de la Parròquia, però podríem pensar en la possibilitat de la presència de 

la Paraula de Déu en l’espai físic on ens reunim els grups d’adolescents i joves; una presència 

digne, i que convidi a la trobada amb la Paraula. 

 

2. Preguem amb la Paraula de Déu 

Animar-nos a començar o finalitzar les nostres sessions i trobades amb una pregària amb textos 

bíblics: podem encendre un ciri, llegir un text bíblic, deixar una estona de silenci, i acabar resant el 

Pare nostre. 

 

3. Estudi d’Evangeli 

Incorporeu a la vostra programació sessions d’Estudi d’Evangeli. Més endavant, en aquest mateix 

document, trobareu dues pautes per desenvolupar-ho. 

 

4. Lectura pública d’un llibre bíblic 

Pensem quin és el moment més adient, potser al voltant de sant Jordi?. Us proposem una lectura 

continuada d’un text bíblic, d’un llibre sencer o d’una unitat temàtica, en el cas de ser massa llarg. 

Una lectura de 45 minuts aproximadament. 

 

5. Apropament al missatge bíblic a través de l’art 

Proposem organitzar una visita a un museu que contingui representacions bíbliques. Suggerim la 

visita al Museu Bíblic de Tarragona (www.museu.biblic.arqtgn.cat), al Museu diocesà de Vic 

(www.museuepiscopalvic.com) i al Museu de Montserrat (www.museudemontserrat.com). 
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 Us oferim dos pautes per a poder desenvolupar, personalment o en grup, un Estudi d’Evangeli. 

Ens les han facilitat el lloc web dels salesians, i el prevere Josep Maria Romaguera. 

 

ANOTACIONS PRÈVIES 

 L’Estudi d’Evangeli és l’estudi de Nostre Senyor Jesucrist en l’Evangeli. Aquest estudi neix del 

desig del deixeble i de la necessitat de l’apòstol de conèixer Jesucrist per a donar-lo a conèixer. 

Ens farà fer l’experiència que Jesucrist ens fa créixer en el seu Amor i avançar en el seu 

seguiment. 

 

 El fruit i l’eficàcia de l’Estudi d’Evangeli es recull quan es fa amb una certa continuïtat i marcant 

un cert itinerari dels aspectes de Jesús que volem descobrir, estudiar, aprofundir. Per exemple, 

un curs ens podem proposar de fer un seguit d’estudis d’Evangeli per descobrir simplement 

“Qui és Jesús?”. o “Quines són les opcions de Jesús?”, o “Com Jesús s’acosta a les persones?”, 

“Quina és la relació de Jesús amb el Pare?”, “Com Jesús prega”, “Com Jesús es deixa conduir 

per l’Esperit i com l’Esperit actua plenament en Jesucrist” ... 

  

PREÀMBUL 

 Breu oració per a demanar a l’Esperit Sant la gràcia de comprendre, d’acollir i de gustar la 

Paraula de Déu revelada plenament i definitivament en Jesucrist. 

 Lectura del passatge que prèviament s’ha escollit. Si l’Estudi d’Evangeli es fa en grup, algú el 

proclama en veu alta; si es fa personalment pot ser una bona ajuda copiar el text per a fixar 

més tota l’atenció. 

(Les notes de la Bíblia ens poden ajudar a aclarir aspectes foscos per a nosaltres: referències 

pròpies de l’època, simbolismes). 
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PAUTA 1 

CONTEMPLACIÓ  (sempre és personal) 

1r punt: contemplar l’escena 

 Estudiar l’escena. Interessa situar-se objectivament davant del text tot fixant-se bé amb tots 
els detalls, els gestos, les paraules, les mirades... 

 Veure què passa. Quins personatges hi intervenen?, què fan?, què diuen?, per què diuen i fan 
això? 

2on punt: contemplar Jesús  (punt central) 

 Veure què fa Jesús. Què diu? Quina actitud pren amb les persones? Què provoca en els altres? 

 Quins aspectes nous de Jesús descobreixo? Què descobreixo en relació amb el tema que guia 
els nostres estudis d’Evangeli  (vegeu la segona anotació prèvia). 

 Què em revela de Déu aquest aspecte nou del Fill de Déu que he descobert o refermat? Què 
em revela de l’home nou que vol Déu? 

3r punt: mirada a l’entorn 

 On trobo fets, reaccions, situacions semblants? En altres textos de l’Evangeli o de l’Escriptura, 
en l’Església, en el nostre món, en la nostra vida quotidiana, en els altres? 

 El que he descobert, com m’il·lumina pel que estic vivint ara? 

 

COMPARTICIÓ 

Amb senzillesa es pot compartir el que cadascú ha descobert. Acollim amb respecte el testimoni 

de fe que ens donen els altres membres del grup. 

 

ACCIÓ DE GRÀCIES 

Donem gràcies a Déu del coneixement nou que ens ha revelat Jesucrist i preguem a l’Esperit Sant 

que ens ajudi a fer passar l’Evangeli a la nostra vida. 
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PAUTA 2 

Pauta per a fer “Estudi d’Evangeli” 

 

1 - Prego/preguem per demanar el do de comprendre l’Evangeli i poder 

conèixer i estimar Jesucrist i, així, poder seguir-lo millor i donar-lo a 

conèixer 

 

2 -  Apunto alguns fets viscuts aquesta darrera setmana 

 

3 - Llegeixo/llegim el text. Després contemplo i subratllo 

 

4 -  Ara apunto allò que descobreixo de JESÚS i dels altres personatges, 

la BONA NOTÍCIA que hi escolto...  (Si ho fem en grup, ho puc compartir)  

 

5 - I torno a mirar la vida, els FETS viscuts, les PERSONES del meu entorn... 

des de l’evangeli  (Si ho fem en grup, ho puc compartir) 

 

6 - Crides que em fa –ens fa– el Pare avui a través d’aquest Evangeli i 

compromís/os 

 

7 -  Pregària. Diàleg amb Jesús donant gràcies, demanant... 


