Objectius

1. Reconèixer la identitat del
cristià.

Aquesta activitat està basada en el videojoc de simulació i estratègia, SIMS.
El número 12 que s'afegeix correspon: a) el nou poble de Déu: els 12 apòstols. b) les 12 portes de la ciutat santa, la nova Jerusalem; tres portes a cada
punt cardinal, la ciutat oberta a tots els pobles de la terra (cf. Ap 21). c) Els
12 homes que S. Pau bateja a Efes i reben l'Esperit Sant i que parlen en llengües diverses; l'Evangeli obert als gentils (cf. Ac 19, 5-7).
El joc consisteix a crear personatges anomenats Sims i "construir-los-hi" una vida, satisfer les seves necessitats, concretar
els seves aspiracions i complir els seus somnis. El joc permet
als Sims, dissenyar una casa i abastir-la amb tots els objectes
necessaris per satisfer les seves necessitats. No atendre-les pot
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2. Ajudar als alumnes a entendre, valorar, reconèixer la missió
de l'església i a anunciar amb
alegria a Jesús i la bona notícia
de l'Evangeli.
3. Descobrir que els missioners
són homes i dones cridats per
Déu a anunciar l'alegria de
l'Evangeli.
Aquesta activitat està programada per
1 o 2 sessions.

portar conseqüències, potser que el Sim entri en depressió, potser que negui les ordres que li són
donades, o pot arribar inclús a morir.
Les vuit necessitats (comoditat, bufeta, higiene, energia, diversió, social, entorn, amor), es visualitzen a la pantalla com a barres horitzontals. Quan la necessitat està completament satisfeta, la barra
serà de color verd i anirà canviant a vermell, passant pel verd fosc i rosa, quan aquella necessitat estigui en risc.
Els Sims també necessiten diners per viure. Per obtenir-lo han de buscar feina...i, és clar, treballar. A
més a més tenen habilitats: cuina, mecànica, carisma, físic, lògica i creativitat. Més informació sobre
el joc a: http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Sims).

Desenvolupament
Es divideix la classe en grups de 6. S'explica de forma descriptiva el joc, per si ho desconeixen, (acostuma a ser familiar pels alumnes). Es planteja que a la seva ciutat/poble han estat enviades 12 persones a anunciar l'alegria de l'Evangeli i fer més viva i compromesa la vida de l'Església allí, per
aconseguir que la seva ciutat/poble sigui la ciutat de l'alegria.
Expliqueu els passos a fer:

1 Definiu qui formarà el grup (comunitat) dels 12 (homes, dones, joves, matrimonis, gent gran, treballadors social, animadors, sacerdot, obrer, religiós, educador, catequista...) Definiu el perfil del grup
segons l'annex de la darrera pàgina. Entregueu una còpia a cada grup.

2 La comunitat comença amb una certa quantitat de diners per començar el projecte: buscar una
casa, un local, (compra o lloguer)...

3 Definiu el pla d'acció/treball a realitzar per la comunitat a la ciutat:
Com es donaran a conèixer i com
se'ls reconeixerà a la ciutat/poble.

Com anunciaran l'Evangeli.
Com atendran i acolliran els pobres.
A qui anunciaran i com ho faran.
...
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4 Què faran davant els reptes i les dificultats que poden trobar en la seva missió i que el Sant Pare
Francesc anomena a l'exhortació apostòlica Evangelii gaudium (l'alegria de l'Evangeli)? (caldrà
explicar el significat que aquí té la paraula "robar").
No ens deixem robar l'entusiasme missioner! (80)
No ens deixem robar l'alegria evangelitzadora! (83)
No ens deixem robar l'esperança! (86)
No ens deixem robar la comunitat! (92)
No en deixem robar l'Evangeli! (97)
No ens deixem robar l'ideal de l'amor fratern! (101)
No ens deixem robar la força missionera! (109)

5 Cada grup presenta als seus companys de classe, el projecte SIMS12 que ha realitzat.
Una vegada presentat, s'obrirà un diàleg entre el grup, la
classe i el professor o professora, que analitzi la viabilitat del
projecte, orientat a crear una ciutat/poble de l'alegria. (La participació del professor és molt important en aquest punt com a motivació del joc i les exposicions dels grups, de manera que pugui ajudar a
reflexionar a valorar l'acció pastoral missionera de l'Església i a participar en la via eclesial de la
seva ciutat).

6 Una vegada finalitzada l'activitat, comenteu-la i valoreu-la.
Després del que heu realitzat:
Què és el més important per a un cristià?
Quina és la missió de l'Església?
Quina importància té l'ALEGRIA en la vida personal i comunitària d'un cristià?
Què passa si et "roben" aquesta alegria?

7 ELS MISSIONERS: La vida i acció pastoral dels missioners no és un videojoc. Ells i elles entreguen les seves vides a una persona i a la seva causa: a Jesús, el Senyor, i a fer present el seu regne on
siguin. Perquè valorem els missioners? Perquè ens resulten interessants i atractives les seves vides? Per
acabar, podem veure el vídeo del Domund 2014 o bé algun reportatge de Misioneros por el mundo,
per exemple: https://www.youtube.com/watch?v=tZ3ulclWYe0

8 Com poden els cristians compartir amb els missioners? Veure propostes concretes.
Convideu-los a participar en la Jornada del Domund: amb la pregaria, activitats diocesanes, compartint la setmanada, acceptant les contrarietats del dia a dia, llegir una revista/web sobre missions...
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PERFIL DELS SIMS12

ANNEX

(Els dotze punts del perfil estan agafats de l'exhortació apostòlica del papa Francesc
"L'alegria de l'Evangeli").

1 L'alegria de l'evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen
salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l'aïllament (1).

2 Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria. Invito als fidels cristians a una nova etapa evangelitzadora marcada per aquesta alegria (1).

3 No s'esdevé cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb una Persona, que
dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva ( Benet XVI, citat pel Sant
Pare Francesc, 7).

4 L'alegria de l'Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és una alegria missionera (21).
5 És vital que avui l'Església surti a anunciar l'Evangeli a tothom, arreu, en totes les ocasions, sense
demores, sense fàstic i sense por. L'alegria de l'Evangeli és per a tots els pobles, no pot excloure
ningú (23).

6 Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot (27).
7 Proposta. El cor de l'Evangeli: la bellesa de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i
ressuscitat (36).

8 Resposta. L'Evangeli invita primer que res a respondre al Déu amant que ens salva, reconeixent-lo
en els altres i sortint de nosaltres mateixos per buscar el bé de tots (39).

9 L'Església ha d'arribar a tothom. Però a qui hauria de privilegiar? Quan un llegeix l'Evangeli,
es troba amb una orientació contundent: no tant els amics i veïns rics sinó sobretot els pobres i
malalts, aquells que solen ser menyspreats i oblidats, aquells que "no tenen amb què recompensarte" (Lc 14,14). Avui i sempre, "els pobres són els destinataris privilegiats de l'Evangeli. Cal dir
sense embuts que hi ha un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. Mai no els hem de
deixar sols (48).

10 Sortim, sortim a oferir a tots la vida de Jesucrist (49).
11 De la nostra fe en Crist fet pobre, i sempre pròxim als pobres i exclosos, brolla la preocupació pel
desenvolupament integral dels més abandonats de la societat (186).

12 Jo sóc una missió en aquesta terra, i per això estic en aquest món (273): tots hem estat creats per a
allò que l'Evangeli ens proposa: l'amistat amb Jesús i l'amor fratern (265).
Tots som deixebles missioners (120).
Alejandro Martínez. Delegació Diocesana de Missions de Granada
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