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L’Evangeli vertebra les nostres vides.
L'experiència de “Els grups de Jesús”.
Presentació
Sóc mestra i mare de família. El meu itinerari de fe passa per la família, l’escoltisme,
l’escola, l’esplai, la catequesi, les comunitats de base i actualment, junt amb el meu marit,
formo part d’un “grup de Jesús”. Una iniciativa de José Antonio Pagola qui porta molts anys
aprofundint en la persona de Jesús.
El nostre “grup de Jesús” el formem, ara per ara, 6 persones: 4 homes i 2 dones (5 laics i
un prevere).
Aquest grup no existia com a tal. Ni som de la mateixa parròquia, ni de la mateixa ciutat.
Haguéssim pogut buscar gent coneguda o grups ja fets (gent de l’olla, vaja!); però vam
preferir apropar-nos a persones que crèiem que podien estar interessades per la figura de
Jesús. Així ho vam fer i aviat farà 2 anys que anem fent camí. Ens trobem 1 cop al mes, la
tarda de dissabte i la trobada és en una llar familiar.
Però us preguntareu:
1. Què són “els grups de Jesús”
En la contraportada del llibre de J.A.Pagola “Tornar a Jesús” hi podem llegir...”Si en els
propers anys no es promou a les nostres parròquies i comunitats un clima de conversió
humil i joiós a Jesucrist, és fàcil que veiem com la fe es va extingint a poc a poc entre
nosaltres i com el nostre cristianisme multisecular es va diluint en formes religioses cada
cop més decadents i sectàries, i cada cop més allunyades del moviment de seguidors
inspirat i volgut per Jesús”
La iniciativa de “Els grups de Jesús” parteix del convenciment que els cristians d’avui hem
d’actualitzar l’experiència que van viure els primers deixebles escoltant i seguint a Jesús.
Amb aquesta finalitat Pagola elabora tot un material que ofereix perquè qui vulgui pugui
fer un procés de conversió individual i grupal a Jesús, aprofundint l’Evangeli, apropant-se a
Jesús, implicant-se en el projecte humanitzador del Regne de Déu.
Els grups es reuneixen en nom de Jesús (recordem la seva promesa: “On dos o tres estan
reunits en el meu nom, allà sóc jo enmig d’ells”). És Ell qui ocupa el centre. Les persones
s’escolten les unes a les altres per escoltar-lo a Ell i obrir-se al seu Esperit.
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No es demana cap preparació especial. Es pot ser més o menys creient, però cal que les
persones estiguin atretes per Jesús. Cada cop són més laics i laiques els que emprenen la
iniciativa de posar en marxa un d’aquests grups.
El grup té un recorregut d’uns quatre o cinc anys (dependrà del ritme de les trobades). En
total són 40 temes dividits en 7 etapes que després us en parlaré. És un itinerari que té un
començament i un final. No substitueix cap altre grup pastoral o catequètic o altres
realitats.
El grup el que vol és crear el clima necessari, l’espai de conversió, per deixar-se
transformar per l’alegria de l’Evangeli. Compartir amb altres l’Evangeli de Jesús,(el procés
de conversió), és sempre una experiència renovadora. L’Evangeli crea un espai de llibertat.
Ningú està per sobre de ningú. En el grup tots són iguals. Tots tenen el compromís
evangelitzador. No cal que siguin portats per un capellà o religiós (en el nostre grup hi ha
un capellà, però és un més del grup) però sí que hi ha d’haver un dinamitzador que procuri
el diàleg respectuós, que tots prenguin part activa i que asseguri un clima de conversió i
pregària.
No són grups passius, tancats en ells mateixos. Són grups que se situen en l’horitzó del
Regne de Déu i en el si de l’Església. Amb la seva vida, el seu esperit i el seu testimoni
ajudaran a renovar formes més humanes i evangèliques de pensar, expressar, viure,
celebrar i encomanar la fe de Crist.
Al llarg del recorregut, el grup anirà descobrint que no és possible seguir Jesús sense un
compromís individual, social i comunitari.
(En el nostre grup primer parlàvem molt de l’Església i la seva jerarquia. A mesura que
avançàvem en els temes, l’experiència i vivència personals han anat prenent més pes i en
aquests moments comencem a intuir que si el compromís no es concreta, un es pot trobar
desubicat).

2. Dinàmica (La proposta és flexible, cada grup pot adequar-la a les seves necessitats).
Per cada tema basat en un text de l’Evangeli es proposen dues reunions. La 1a és per
apropar-se al text evangèlic. I la 2a reunió és per treballar la nostra conversió i el
compromís personal i del grup.
La preparació de cada una de les reunions comença a casa, individualment amb:


Una estona de pregària i silenci (situar-nos en allò que anem a fer. Posar-nos en
presència de Jesús).



Lectura del text de l’Evangeli.



Treball sobre les preguntes suggerides (en la 1a reunió serà per aprofundir en el text
de l’evangeli i en la 2a reunió per aprofundir en la conversió i el compromís
personal).

En la 1a trobada del grup: (apropament a l’evangeli)
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Estona de silenci, ens situem en presència de Jesús i en el que anem a fer.



Lectura de text evangèlic.



Aportació a través del diàleg d’allò que cadascú ha treballat. No es tracta de discutir
ni rebatre el que diu l’altre. Ni d’arribar a cap acord sinó, senzillament, d’escoltar-se
amb respecte i llibertat.



Lectura del comentari que ens fa en Pagola (ell proposa no avançar-se i llegir-lo
quan ja s’ha fet el treball personal i de grup).



Acabem amb una pregària (n’hi ha de proposades però anima a ser creatius).

En la 2a trobada: (apropament a la vida)
L’esquema és el mateix:


silenci, ens situem en presència de Jesús i en el que anem a fer



escoltem la lectura del text,



i després cadascú comparteix allò que li sembla convenient sobre la crida personal
que ha sentit a la conversió i, tot seguit, els aspectes del compromís que se’ns
plantegen en el tema. Cadascú hi aporta la realitat que viu, la parròquia, el treball,
els amics,...



acabem amb una estona de pregària.

3. L'itinerari de l'Evangeli que ens proposa JA Pagola consta de diversos textos escollits
dels quatre evangelistes i agrupats en 7 etapes. És un itinerari gradual cap al coneixement
i adhesió a la persona de Jesús.

1a etapa: REUNITS EN EL NOM DE JESÚS.
els textos escollits ens ajuden a anar descobrint de forma més concreta la crida de Jesús,
allò que busquem i les actituds bàsiques per fer aquest recorregut.
-“Ànim! Sóc Jo. No tingueu por”
-“Demaneu, cerqueu, truqueu”
-“Aquest és el meu Fill estimat. Escolteu-lo”
-“Obre't”
2a etapa: EL CAMÍ DE JESÚS
Els textos busquen ajudar-nos a situar el camí de Jesús en la seva veritable perspectiva:
- Impulsat per l'Esperit de Déu (Mc1, 9-11)
- Fidel al Pare. (Mt4, 1-11)
- Enviat als pobres (Lc4, 14-21)
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3a etapa: LA BONA NOVA DE DÉU
A través de quatre paràboles de Jesús, anem entrant en la Bona Nova de Déu.
- El Pare bo. (Paràbola del fill pròdig).
- Un Déu que busca als que estan perduts. (Paràbola de l'ovella perduda).
- Un Déu que és bo amb tots. (Paràbola dels treballadors de la vinya).
- Un Déu escolta als que confien en ell. (Paràbola del fariseu i el publicà)
4a etapa: ELS TRETS DE JESÚS
A través de diferents textos, anem descobrint com Jesús s'acosta a la gent i com fa més
humana la seva vida a través del perdó, la salut, l'amistat i l'esperança.
- L'home curat en dissabte
- Guarició d'un leprós
- Jesús crida Leví, un publicà.
- Jesús perdona una pecadora
- Guarició d'una dona encorbada en dissabte
- ...
5a etapa: LES GRANS CRIDES DE JESÚS
Ens convida a escoltar i a gravar en el nostre cor les crides més importants de Jesús.
- Acollir el Regne de Déu
“Convertiu-vos i creieu en la bona nova”
- Sigueu compassius com el vostre Pare
“Vés, i tu fes igual”
- No hi ha res més important que l'amor
“estimeu els vostres enemic”

6a etapa: CRIDATS A SEGUIR-LO
Els diferents textos pretenen despertar la crida que ens fa Jesús a cadascú de nosaltres.
- “Segueix-me”
- “Vosaltres sou la sal de la terra”
- “Feu això en memòria meva”
- ...
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7a etapa: ENVIATS PER JESÚS RESSUSCITAT
Els últims textos pretenen ajudar-nos a seguir caminant acompanyats per la presència viva
de Jesús.
- Als peus de la creu
- “Com el Pare m'ha enviat, així us envio jo”
- “Senyor, queda't amb nosaltres”
- “Aneu, jo us envio...”

El camí és llarg, però engrescador i ple d’esperança.

4. Valoració i testimonis
“El grup de Jesús m’ajuda interiorment, em convida a no despistar-me en la vida interior, no
deixar-me estar.
El compartir és un moment especial, cada paraula de les persones del grup m’ajuda en el
camí del canvi interior.
Confio que les nostres trobades ens ajudin a descobrir en l’altre un Déu encarnat”.
-----------

“Els altres sovint posen paraula al meu silenci”.
----------“Treballant els textos de l’evangeli descobreixo un ventall de matisos nous que revisc de
nou cada cop que els torno a escoltar en l’eucaristia”.
----------“Els textos de l’evangeli treballats, em ressonen en les actituds i els fets de la meva vida
diària”.
----------“Com les trobades dels primers cristians, tal vegada.”

5. I després què?
Quan s’acaba el recorregut “el grup de Jesús” té diverses alternatives:
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acaba com a grup de jesús, però decideix que continuarà reunint-se per llegir els
textos evangèlics dels diumenges i fins i tot convidarà altres persones.



el grup s’integra a les activitats pastorals d’una parròquia o ens constitueix com a
equip evangelitzador concretant la seva tasca en algun camp específic (marginació
social, atenció a nens, gent gran, famílies desestructurades, atenció a immigrants...)



el ”grup de Jesús” s’acaba però els seus membres es comprometen a posar en
marxa dos o més grups de Jesús acompanyant-los amb la seva experiència i fent
una tasca evangelitzadora.

6. Material
- BIBLIOGRAFIA


“Grupos de Jesús”

José Antonio Pagola

Editorial PPC

(Pendent de sortir l’edició en català, editorial Claret)



“Tornar a Jesús” Vers la renovació de les parròquies i comunitats José Antonio
Pagola
Editorial Claret

- WEB I XARXES
A través de les xarxes teniu accés a diverses xerrades/conferències de J.A.Pagola.
I des de fa 1 any a la web www.gruposdejesus.com
La web facilita la comunicació, posa en contacte gent interessada i ens informa si
existeixen o no grups a la pròpia ciutat o ciutat propera.
Actualment s'estan posant en marxa grups virtuals, per aquelles persones que no els és
possible fer les trobades presencials.

M. Rosa Fornaguera i Nadal
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