Posar en relleu que per la fe en
Jesucrist rebem el baptisme
i coneixem a Déu com a Pare.

Els cristians, pel baptisme, "som fills i filles a la

Aprofitar l'impuls del Mes Missioner
Extraordinari i del Domund per a
ressaltar com aquest baptisme ens
converteix en missioners.

casa del Pare, sempre i a tot arreu, mai orfes,
estrangers o esclaus", mai oblidats o abandonats
(Missatge del papa Francesc per al Domund 2019).
Tenir consciència de ser fill estimat del Pare és
un regal que ve per la fe i no perquè el mereixem.
És un do rebut totalment gratis, i gratuïtament el

Reflexionar sobre la importància de
la nostra aportació espiritual, econòmica i personal per a ajudar els qui,
sabent-se enviats, han dedicat la seva
vida a anunciar a Jesucrist entre els
més pobres i necessitats.

compartim, sense excloure a ningú.
En efecte, aquest gran regal no podem quedarnos-el: és per a tots. I perquè la fe en Jesucrist
neixi també en els altres, coneguin al seu Pare i
entrin en aquesta gran família, es necessita qui l'anunciï. Qui proclamarà a Jesucrist mort i ressuscitat a tots?

Domund 2019

1. Et fies de Jesús?
Començarem pensant una mica, per a
veure fins a quin punt creiem en Jesús i
quina imatge tenim d'Ell.
(Es proposa l'activitat 1. El catequista o
professor conclou recollint les aportacions de
tots).
El fonamental d'un cristià és la seva fe en Jesucrist:
es fia d'Ell, creu en el que diu, perquè creu que Jesús és el
Senyor. Els cristians hem sentit parlar de Jesucrist i hem cregut
en Ell. Tot neix de la fe.

2. Escoltem la Paraula.

Mai més orfe, estranger o esclau!

Si creiem en Jesús, escoltem el que Ell ens diu. Els apòstols, i amb ells nosaltres també, van rebre
de Jesús una missió molt clara. Ho veiem a Mt 28,18-20.
Llegim dues o tres vegades aquestes línies i, entre tots, recordem lliurement algunes paraules que
considerem especialment significatives en el "mandat missioner", o el que a cadascun l'ha cridat més
l'atenció.
Per què penseu que batejar és tan important com perquè Jesús ho transmeti als apòstols com la
seva missió?
(El catequista o professor realitza un breu recordatori de les idees fonamentals sobre el baptisme, posant l'accent que ens fa fills de Déu i membres de l'Església).
Ara veurem això d'una manera nova. Batejar a algú és transmetre-li aquest missatge: "Mai més
orfe, estranger o esclau, mai més oblidat o abandonat!".
La nostra missió és anunciar al món el que hem descobert en el nostre baptisme: que no estem
sols; que tenim un Pare bo, un pare que cuida de nosaltres, que ens ha creat per amor i ens sosté
amb aquest mateix amor cada segon de la nostra vida. Ningú viu per error, cap vida és inútil, perquè
té un Pare que l'estima. La nostra missió és oferir aquest regal infinit: un Pare, una família, un amor
etern i veritable.

A aquest Pare l'hem conegut perquè Jesucrist ens va parlar
d'Ell. Jesús ens va mostrar al Pare, ens el va donar a conèixer, i,
si creiem en Ell, ens porta de tornada a casa amb Ell. Per això, si
creus que Jesús és el Senyor, mai més estaràs sol, ni abandonat. Ell
et porta a la casa del Pare, ara i per a tota l'eternitat.
En el baptisme, per la fe, Jesucrist et dóna un Pare, et dóna una família. Però la cosa no acaba aquí; alhora et dóna una missió, et fa missió: "Vés i
porta a uns altres a aquesta gran família! Això no és sol per a tu, és per a tots!".
Ser batejat és ser missió.
Llegim ara Rom 10,9-15.

Descobrirem a algunes persones que s'han pres molt de debò aquesta missió i, pel seu baptisme,
s'han sentit enviades a proclamar el gran tresor que han descobert. Triem algun dels testimoniatges
que se'ns presenten en la pàgina web oficial del Mes Missioner Extraordinari (MME):
http://www.october2019.va/es/testimoni.html.
(Es proposa l’activitat 2).
Com podem viure això nosaltres també?
Reflexionem sobre la nostra crida i ho posem en comú:

Et sents cridat i enviat per Jesús?
Què pots fer per a respondre a aquesta crida?
A qui i a què creus que et pot estar enviant Jesús?
Preguem sobretot això, ho presentem a Jesús mateix.
I actuem. Les nostres accions concretes poden semblar petites, però són insubstituïbles, perquè, en mans de Déu, s'omplen
d'un gran valor. Els missioners i missioneres i aquells als qui ells
ajuden necessiten la nostra oració, la nostra aportació personal i la
nostra col·laboració econòmica.
(Es proposen les activitats 3 i 4).

1.

Contesta breument a aquestes preguntes:
Qui és Jesús per a tu?
Creus en Jesús?
Qui t'ha parlat d'Ell?
Com l'has conegut?
Quan has començat a plantejar-te si veritablement creus en Jesús?
Et sembla que Jesús és algú en qui puguis confiar?
Creus que el que ens va ensenyar és veritat?

2.

Busquem en grup una manera original de presentar algun dels testimonis de la missió que apareixen a la web del MME: elaborant un petit PowerPoint amb la biografia d'un d'ells, caracteritzant-se algú com el personatge i explicant la seva història en primera persona (pot ser també una
breu obra de teatre amb diversos actors), gravant en vídeo una cançó o rap que componguem per
a expressar el missatge essencial que ens transmet aquesta vida missionera, etc.

3.

En un moment compartit d'oració, li presentem a Jesús tot el que hem anat veient.
Fonamentalment, donem gràcies pel do tan gran que suposa ser batejats i enviats; li preguntem
sobre l'enviament personal de cadascun ("a qui i a què m'envies, Jesús?"); i demanem la força de
l'Esperit Sant per a respondre amb generositat al que Jesús ens proposi.

4.

Pensem entre tots alguna acció missionera concreta que, com a grup, puguem realitzar. Podria ser
alguna activitat per a recaptar fons per als missioners.
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