Per trencar el gel i crear un clima distès

Alfil, cavaller i genet
En el següent enllaç es poden trobar dinàmiques per crear un ambient distès;
pot fer-se una de les que apareixen o una altra semblant:
http://www.elmejorcompartir.com/2009/12/10-excelentes-dinamicas-de-recreacion.html
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ALEGRIA
Globus somriure
(Es comenta el joc anterior i l'estona divertida que han passat).
Tots tenim experiències que ens han fet sentir alegria, però de la bona, de la que queda
gravada dins i no s'oblida, que et deixa un bon sabor de boca i dius: “Això sí que val,
s'ha de repetir més vegades”. T'has sentit feliç.
1.º Es convida cada noi / a que escrigui en un paperet una experiència / moment en què hagi
pogut sentir aquesta alegria a la qual ens hem referit. Un cop escrita, s'enrotlla el full com si
fos un canut. S'introdueix el canut en un globus i s'infla i després es nua (es pot dibuixar un
somriure a cada globus).
2.º Els globus es col · loquen per la sala com a decoració. Més tard els tornarem a utilitzar.
3.º Repartim ara unes fulletes amb una emoticona amb la cara trista. Es convida al grup a reflexionar: Quins són els motius de tristesa o preocupació? Que cadascú triï un motiu que li provoca
tristesa i ho escrigui de manera anònima al paperet lliurat. El catequista els recull; més tard es
faran servir.
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Per al catequista
Dir alegria sona a festa. Avui festa és sinònim d’evasió. Les festes les fa el consum, la marxa
pels bars o les promocions d’agències de temps lliure. Aquí l’alegria és trista, passa i se l’emporta el riu de la vida.
L’alegria no és l’eufòria dels moments de pujada, ni l’espurna d’un moment jocós. No és riure
fluix, ni enrenou i gatzara. No és alegria etílica ni televisiva, pastillera ni hooligan, histèrica ni
simple, cervesera o evasiva, ni digitalitzada en un videojoc.
L’alegria de l’Evangeli és una cosa molt diferent. És optimista sense ser cega. És constant sense
ser fàcil. Té a veure amb paraules com sentit, fe, lluita, opció, camí, repte, humanitat.
És l’alegria que pot riure, i també plorar.
4.º Escoltem la cançó Alegria de Nico Montero.
(Descarregar en http://www.blog.nicomontero.com/ wp-content/files/06_ALEGRIA.mp3).
Repartir als xavals / es la cançó per escrit (escoltar dues vegades, la segona, subratllar aquelles
expressions que cridin l'atenció).

Alegría
Quiero ser la alegría
que le falta a tu mirada,
que se adentra en los abismos,
y no alcanza otra mirada.
Quiero ser la alegría
que le falta al que se calla,
al que espera y desespera
y no encuentra las palabras.
Quiero ser la alegría
que le falta a quien no ama,
al que está lleno de odio
y se quema en sus entrañas.
Hay una alegría que nunca se termina,
que no pasa y que no acaba, que no es mentira.
Por ella doy mi vida, y en ella se hacen risas
cada una de las penas que me visitan.
Y es que hay una alegría que nunca se termina,
que no pasa y que no acaba, que no es mentira.

A mal tiempo buena cara, y si es bueno aún mejor,
que a este mundo le hacen falta menos guerras,
más humor (4 veces).
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Recitado:
"Hoy, Alegría, encontrada en la calle,
lejos de todo libro, ¡acompáñame!
Contigo quiero ir de casa en casa;
quiero ir de pueblo en pueblo;
de bandera en bandera.
No eres para mí solo.
¡Contigo por el mundo! ¡Con mi canto!
Voy a cumplir con todos
porque debo a todos mi alegría.
No se sorprenda nadie porque quiero
entregar a los hombres los dones de la tierra;
porque aprendí luchando
que es mi deber terrestre propagar la alegría.
Y cumplo mi destino con mi canto".

Coros:
A mal tiempo buena cara, y si es bueno aún mejor,
que a este mundo le hacen falta menos guerras,
MÁS AMOR.

5.º Ens fem eco de la cançó:

·
·
·
·
·
·
·
·

Què t'ha cridat l'atenció?
Nico, l'autor de la cançó, què entén per alegria? Estàs d'acord? Per què?
Com entens les paraules "Y es que hay una alegría que nunca se termina, que no pasa,que no
acaba, que no es mentira"?
Com creus que es pot aconseguir aquesta alegria?
Els membres d'aquest grup som "cares alegres", segons la cançó? En què es nota?
On fallem?
Com ens veuen els companys / es de l'institut? Ens veuen com gent alegre, que encomana
alegria? O anem com un borrego més que no aporta res, com "passerells"?
On podem trobar aquesta alegria? Com pot néixer en nosaltres?
Motius que ens creen tristesa, depressió, angoixa. Llegim els papers que hem escrit abans, en
els quals hem posat els nostres motius de tristesa. Els comentem.

6.º Ara es reparteixen els globus i es punxen. Cadascú llegeix el paper que estava en el globus.
Escoltem atentament i comentem.

·
·
·
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Què tenen en comú aquestes experiències d'alegria?
Per què ets alegre?
Quines actituds, circumstàncies, moments... ens fan viure amb optimisme i serenitat?

L’ALEGRIA DE L’EVANGELI
L'Evangeli recull l'experiència viscuda per les primeres comunitats cristianes. l'Evangeli insisteix des del principi en l'alegria:
Lc 1,28: "Alegra't" és la salutació de l'àngel a Maria.
Lc 15,8-9: "Quina dona que té deu monedes, si en perdia una, no encén un llum i escombra la
casa amb tota cura fins que la troba? I, quan la troba, reuneix les amigues ia les veïnes i els diu:
«Alegreu-vos amb mi! he trobat la moneda que m'havia perdut»".
Mt 13,44: "El Regne del cel s'assembla a un tresor amagat en un camp: l'home que el troba, el
torna a amagar i, ple d'alegria, va a vendre tot el que té i compra aquell camp".
Jn 15,11: "Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui a
plenitud".
Flp 4,4-5: "Alegreu-vos sempre en el Senyor, us ho repeteixo, alegreu-vos. Que us conegui
tothom. El Senyor és a prop".
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Perquè ho entenguis: Imagina un congost profund. Molt verd, roques, arbres. Al fons se sent
l'aigua d'un riu. Mentre avances per aquest camí, que de vegades baixa i després torna a pujar, hi ha
vegades que l'aigua està a prop, a la vista, gairebé pots tocar-la. Altres, desapareix i només se sent un
murmuri, però és aquí. Al llarg del camí, de vegades et sents cansat; altres, ple d'energia. Potser has parat
a recuperar forces. Ara vas parlant amb la teva gent, o cantant; després hi ha silenci. Però el murmuri del
torrent, l'aigua que corre, segueix aquí. L'alegria profunda de l'Evangeli és una cosa semblant. És descobrir, en el fons, una deu fresca, una força vital que, per més barreres que trobi, sempre hi ha un espai per
a ser part de la teva vida, dels moments fàcils i dels problemes, del cant i del silenci.

Para el catequista
El papa Francisco diu: "L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que
es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa,
del buit interior, l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria " (L'alegria de
l'Evangeli, 1).
Podries dir que l'Evangeli és per a tu font d'alegria? En concret, què té l'Evangeli de bona
notícia, d'aquelles que t'alegren el dia?
Dedicar un moment a imaginar el món millor del que és... i a creure que és possible ... i a somiar
camins per aconseguir-ho. S'escriu en una cartolina. (El món és molt gran, es pot començar pel més
proper: la família, l'institut, el grup, el poble / barri ...).
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MISSIONERS: ALEGRES PER ANUNCIAR L’EVANGELI

Els missioners són gent com tu, que es van sentir atrets pel missatge de l'Evangeli i vàren experimentar el goig, l'alegria, de viure la Paraula; que se senten cridats a anunciar i compartir la Bona
Notícia amb altra gent.
Visionat del vídeo Misioneros por el mundo: Turkana (del minut 33:20 al 42:25):
https://www.youtube.com/watch?v=WcgoKGuI3wg, o bé el realitzat per al DOMUND 2014.
Comentar en el grup: què t'ha cridat l'atenció del missioner?
A més de compartir la fe, què comparteix amb la gent? Com celebren la fe?
Què és el més important o necessari perquè el missioner estigui allí?
Per què creus que l'alegria és vital allà on hi ha els missioners? I on ets tu?
Què pots millorar de la teva vida: actituds, accions, comportaments, somnis...?
Demanem pels nostres germans missioners, perquè segueixin anunciant amb alegria l'Evangeli, i per
cada un de nosaltres, perquè Jesús ens ompli el cor i la vida sencera; amb Ell sempre neix l'alegria.
També demanem al Senyor que compti amb cada un de nosaltres per cridar a la vocació missionera.
Resem el parenostrel.
Acabem la nostra oració amb la cançó Màgia, a manera de compromís:
https://www.youtube.com/watch?v=EICGZq1w6Sg
Alejandro Martínez. Delegació Diocesana de Missions de Granada
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