Grup de vida – DBdG

SEGUEIX-ME
VEURE
Ensenyaràs a volar…
però no volaran el teu vol.
Ensenyaràs a somiar…
però no somiaran els teus somnis.
Ensenyaràs a viure…
però no viuran la teva vida.
Ensenyaràs a cantar…
però no cantaran la teva cançó.
Ensenyaràs a pensar…
però no pensaran com tu.
Però sabràs que cada vegada que ells volin, que ells somiïn, visquin, cantin i
pensin… Estarà en ells la llavor del camí ensenyat i aprés.
Mare Teresa de Calcuta.

“Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs
un tresor al cel. Després vine i segueix-me” - Jesús de Natzaret

Cançó:
Himne Aplec de l’Esperit de Banyoles:
https://www.youtube.com/watch?v=JNmKkFDWRx0
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JUTJAR
Text bíblic: (Jn 1, 35-43)
L'endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i,
fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar:
--Mireu l'anyell de Déu!
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es
girà i, en veure que el seguien, els preguntà:
--Què busqueu?
Ells li digueren:
--Rabí —que vol dir «mestre»—, on t'estàs?
Els respon:
--Veniu i ho veureu.
Ells hi anaren, veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a
les quatre de la tarda.
Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era
Andreu, el germà de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó
i li digué:
--Hem trobat el Messies —que vol dir «ungit».
I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:
--Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes —que vol dir «pedra».
L'endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu:
--Segueix-me.
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ACTUAR
● En el nostre dia a dia seguim a Crist de forma coherent amb l’evangeli?
Com el podria tenir més present al meu dia a dia?
● El missatge de Jesús és revelador perquè et transforma la vida, perquè
no pots viure de la mateixa manera després d’experimentar-lo. Has
compartit la bona nova amb comunitat?
● Et proposem parlar de Jesús algun company o companya que no n’hagi
sentit a parlar compartint el sentiment i l’experiència d’Ell.
● Viure experiències de fe intenses, per després animar als nostres amics
a venir i conèixer Crist (Taizé, camino de Santiago…).
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