Grup de vida – DBdG

PATIMENT, LA MORT
VEURE
Curt:
https://www.youtube.com/watch?v=O_yVo3YOfqQ (Changing Batteries)
Cançó:
https://www.youtube.com/watch?v=HYzgFtVntNI

(Seguirem

somniant

–

Sopa de Cabra)
https://www.youtube.com/watch?v=BTfi_WKVRXM (Adéu siau - Lluis Llach)
“Seguirem somniant” – Sopa de cabra
Hi ha un home que ha marxat de casa
que no ha acceptat la rendició
un home en braços del seu àngel
hi ha algú que ja ha vençut la por.

Un home agafa una guitarra
un home llença un crit al vent
un home mira el buit i salta
hi ha algú que ha ja burlat el temps.

Seguirem somniant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins els teus ulls.
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Seguirem somniant
ensorrarem els murs
mentre el món es mou dins els teus ulls.

Hi ha un home que ara estén les ales
un home que ha tocat el cel
no tornarà mai més a casa
hi ha algú que ja ha pagat el preu.
Seguirem somniant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins els teus ulls.

Seguirem somniant
ensorrarem els murs
anirem sempre més lluny
seguirem cantant
escoltarem la llum
mentre el món es mou sense els teus ulls.

Hi ha un home per la corda fluixa
hi ha un home que ara ja és del món.
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JUTJAR
Text Bíblic: (Jn 11, 17-27):Jesús és la resurrecció i la vida
Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia quatre
dies. Betània és a prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, i molts dels
jueus havien vingut a donar el condol a Marta i Maria per la mort del seu germà.
Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre'l. Maria es quedà a casa.
Marta digué a Jesús:
--Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort, el meu germà. Però, fins i
tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis.
Jesús li diu:
--El teu germà ressuscitarà.
Marta li respon:
--Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia.
Li diu Jesús:
--Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot
aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho creus, això?
Ella li respon:
--Sí, Senyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al
món.
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ACTUAR
● Has parlat mai alguna vegada de la mort? És un tema que sols evitar? Et
proposem parlar amb els de casa sobre una situació on el patiment hagi
pres un paper important.
● Si et trobes en una situació propera al patiment o a la mort, acompanya
a les persones que ho passen malament al teu voltant, malgrat la por i
el dubte en el que a vegades ens trobem.
● Jesús mort per viure amb nosaltres. Et proposem llegir la passió (capítol
22 i 23 de Lluc; 26 i 27 de Mateu; 14 i 15 de Marc o 17, 18 i 19 de Joan)
donant gràcies tots els moments d’alegria que has viscut i compartint-ho
amb els del teu voltant.

4

