Reconèixer la presència de Jesús en el nostre entorn.
Plantejar-nos el nostre grau de disponibilitat per a escoltar a Jesús.
Fomentar les nostres actituds i el carisma missioner en el nostre entorn.

tant ja que cadascun dels participants portarà un
ritme diferent en l'activitat.
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia:
"Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà?" Li vaig respondre: "Aquí em tens. Envia-m'hi". Is 6, 8.

La següent activitat està plantejada per a
poder realitzar-la a distància. A causa de la situació d'incertesa en la qual vivim, llancem una proposta que es pot realitzar presencialment o via
whatsapp. L'animador del grup serà l'encarregat
de dinamitzar aquesta activitat.
Cal primer explicar la dinàmica del joc. Si
tenim un grup de xat podem plantejar-los les instruccions per aquest grup, però hauran d'acceptar
de manera personal si desitgen jugar. És impor-

Instruccions:
Benvinguts a l'aventura de descobrir la nostra
disponibilitat. A partir d'ara, si decideixes participar, rebràs una sèrie de reptes perquè, una vegada els completis, descobreixis un missatge ocult
que podràs desxifrar al final de l'activitat. Després
de cada prova superada, t'enviarem un missatge
xifrat (annex). Podràs desxifrar el missatge i d'aquesta forma obtindràs una sèrie de números. Si
ho fas bé, podràs introduir-los en la nostra web i
desbloquejar així la recompensa final.
T'atreveixes? Si acceptes, respon a aquest missatge amb: Aquí em tens, envia-m'hi!

Comencem amb els reptes. Desbloqueja cadascun d'ells per a rebre la teva recompensa xifrada.

Challenge 1: Qui va estar amb tu?
Mira aquest vídeo (codi QR) i pensa qui va estar amb tu. Fixa't en el que expliquen
els protagonistes i fes tu el mateix. Grava un breu vídeo/àudio en el qual descobreixis
algun record de la teva infància i siguis capaç de rememorar qui va estar amb tu. No
oblidis preguntar-te… Va estar Déu amb mi?

Challenge 2: Dibuixa la teva realitat
És el moment de buscar el cartell del DOMUND 2020. Segur que
l'has vist, però és possible que no el recordis molt bé. El repte és
que dibuixis i pintis una còpia del cartell, però, canviant el personatge central. En lloc de la missionera, dibuixa't a tu. Si t'animes
també pots fer-ho amb Photoshop. Envia una foto del resultat final
per a obtenir la recompensa a aquest repte.

Challenge 3: Descobreix vides enviades
La teoria està molt bé, però vols conèixer a algú que ja va dir sí?
Imagina que pots enviar una carta a la missionera del cartell del
Domund. O a qualsevol altre missioner de la teva diòcesi. Quins
dubtes et sorgeixen? Què li preguntaries? Escriu una carta, envia la
foto per a obtenir la recompensa a aquesta foto i segueix endavant
amb el teu pla. Contacta amb la delegació de missions per a poder
fer-li arribar la teva carta a un missioner.

Ja hem acabat les proves i, encara que ens
hem divertit, també hem estat capaços de veure
on estem i quin lloc reservem per a Déu. És el
moment d'accedir a la nostra pàgina secreta
per a inserir el codi i poder descobrir a qui ja va
dir sí, envia-m'hi.
Segueix aquí l'activitat:

És un bon moment per a valorar quines coses volem canviar i millorar així la nostra disponibilitat
cap a Déu i cap als altres. Per això, després d'aquesta activitat ens comprometem a escriure aquestes petites actituds que volem canviar en un paper i portar-les de manera íntima a l'oració. També
pots reforçar aquest compromís enviant la carta del Challenge 3 a un missioner i iniciant així una
relació molt especial. Pregunta a la teva delegació de missions.

Per a acabar la sessió, resarem l'oració especial per al Domund 2020.

Senyor, tinc por davant d'allò desconegut,
em veig insignificant i feble,
però em fio de Tu, que m'estimes
i has volgut comptar amb mi
per arribar al cor d'altres.
Aquí em tens, envia-m'hi.

Tu em mostres l'Església sencera,
molt més enllà del que aconsegueixo veure.
Senyor, vull ajudar a que el teu Evangeli
continuï guarint la dignitat ferida
de tantes persones en el món.
Aquí em tens, envia-m'hi.

Tu pots fer de mi
un cristall que et transparenti
davant dels qui no et coneixen,
davant els qui sofreixen la injustícia,
el dolor, la malaltia, la pobresa,
la fam de pa, la fam de Vida.
Aquí em tens, envia-m'hi. Amén.
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