Grup de vida – DBdG

EL SERVEI
VEURE
Dinàmica: Abans de començar et proposem que
escriguis, en un paper, alguna paraula, dibuix o frase que
relacionis amb la paraula “SERVEI”. Guarda-la.
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=_oUeJ4Wqh-0 (LivingForOthers: Seis
historias de voluntariado juvenil)
https://www.youtube.com/watch?v=iEt4Q2ZBsGE (Russell y Carl se conocen)

JUTJAR
Text Bíblic:(Lc 10, 25-37)
Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta
pregunta:
--Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
--Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre:
-- Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces
i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué:
--Has respost bé: fes això i viuràs.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
--I qui són els altres que haig d'estimar?
Jesús va contestar dient:
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--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns
bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment
baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra banda.
Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra banda.
»Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. S'hi
acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia
cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's dos denaris i els va
donar a l'hostaler dient-li:
»--Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.
»Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va
caure en mans dels bandolers?
Ell respongué:
--El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
--Vés, i tu fes igual.

Frases que ens ajuden a reflexionar:
“ Qui no viu per servir, no serveix per viure” - Papa Francesc
“ Qui dóna, rep. Qui s’oblida d’ell mateix, troba” - Francesc D’ Assís
“ El que dones, t’ho dones. El que no dones, t’ho prens” - Alejandro Jodorowsky
“ El veritable amor no és altra cosa que el desig inevitable d’ajudar l’altre per tal que
sigui qui és de veritat” - Antoine de Saint Exupéry

ACTUAR
● Et proposem el següent: La paraula que has escrit al principi, comenta-la amb
el grup. La canviaries? Sinò és així, perquè l’has escrit? Què vol dir per a tu?

● ES POT FER LLISTA DE CENTRES ON PODER FER VOLUNTARIAT I PER
SECTORS

