DÉU O EL CÉSAR?
Setmana 2.
(Guia per al moderador)
El sentit d’aquesta guia:
Amb aquest material que tens entre mans pretenem ajudar-te a
moderar el grup. No es tracta de que donis una classe, sinó que facilitis
el diàleg entre tots, al voltant dels textos i de la vida de cadascú.
És important que segueixis amb cura els passos previstos: preparació
prèvia, respectar els temps de les parts, donar els avisos previstos…
Aquest document és una guia flexible, no rígida. Per tant, es tracta de
que a la preparació, te la facis teva. Descobrint els punts més
importants, eliminant preguntes i afegint-ne de noves.
Hem afegit respostes a les preguntes per facilitar-te la conversa entre
els membres del grup, però es tracta de que ells vagin arribant a les
respostes per si mateixos.
L’objectiu d’aquesta sessió:
Tots els pobles busquen solucions a problemes que viuen. També les
persones. Les dificultats del poble d’Israel són les nostres
dificultats. La promesa feta al poble d’Israel és la promesa que Déu
ens fa a nosaltres. L’oferiment del salvador humil (no segons els
esquemes d’Israel) que Déu fa a Israel, és la mateixa oferta que ens fa a
nosaltres. I, com a Israel, ens costa d’entendre.
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LA PREPARACIÓ DEL MODERADOR
5 DIES ABANS
1. Crear reunió per zoom el dia i la hora convinguda.
a. Usuari de zoom: delejovebcnzoom@gmail.com
b. Contrasenya: Zoom2020.
2. Contactar per whatsapp amb els membres del grup.
a. Possible Missatge:
Molt bones! Sóc tal, i em dedico a qual. Col·laboro a la
DeleJoveBCN pels grups d’advent.
T’escric perquè estic coordinant el grup dels dia de la
setmana a les hora determinada i, veient la teva
disponibilitat, sembla que et podria encaixar. Com ho
tens finalment? Segueixes interessat/da en formar
part d’un dels grups d’advent? Si em dónes l’ok,
t’envio l’enllaç a la reunió per zoom.
Qualsevol cosa que necessitis, estic a la teva
disposició!
Amb ganes de conèixer-te! Reso per tu!

3. Prega. MOLT IMPORTANT! Dedica 1h - 1h 30 min a preparar la
sessió a una capella recollida: llegint els textos, veient que et diu
a tu el Senyor amb ells, meditant les preguntes proposades i
discernint aquells aspectes que voldràs destacar. Pots prendre
notes a una llibreta.

15 MINUTS ABANS
15 minuts abans de començar la sessió, el moderador tot sol:

Oh Esperit Sant,
Amor del Pare, i del Fill,

bé de les ànimes
i la meva pròpia santificació.

Inspira'm sempre
el que he de pensar,
el que he de dir,
com ho he de dir,

Esperit Sant,
dóna'm agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.

el que he de callar,
com he d'actuar,
el que he de fer,
per la glòria de Déu

Dóna'm encert en començar,
direcció en progressar,
i perfecció en acabar. Amen

Et demano per aquest grup d’advent, per cadascú dels qui en
formem part (aquí diem els noms i cognoms dels integrants al
Senyor i fem una mica de silenci).
Ajuda’ns a descobrir-te present en la Paraula, en els altres, i als
nostres cors. Que aquesta estona junts amb tu sigui un
moment de créixer en intimitat amb tu, en amistat entre
nosaltres i en desig evangelitzador.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

CONNECTA (6-8 min.)
Benvinguda als membres del grup. Hi a algun nou?
si hi ha nous:
Explicació als nous. Què fem aquí?
Grups on-line per aprofundir en la fe i l'amistat, a través de la
Paraula de Déu.
1 cop a la setmana, 1 hora i 4 sessions.
No es pretén fer una classe, sinó un diàleg a la llum d’alguns
textos bíblics. Per veure com aquests textos iluminen la nostra
vida en aquest temps d’advent.
Llibertat absoluta per parlar més o menys.
Ens veurem els mateixos les 4 setmanes.

Presentacions: edat, grup/parròquia/moviment, estudis/treball.
IMPORTANT: Dir que “el que es diu al grup es queda al grup”
Per qui vulgui la bíblia online:
● en català: https://bci.cat/
● en castellà: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/

Dinàmica: mejor / peor.
●

Que cadascú digui que ha sigut el millor i el pitjor que li ha
passat durant la setmana, de de la última reunió:

Comencem resant.
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(1 min.)

Comenceu i acabeu amb el senyal de la Creu.
Llegeix:
●

“La seva mare guardava totes aquestes coses al cor”. (Lc 2, 51).

En veu alta, convidant a la oració. Aquestes paraules o altres de
semblants:
●

Senyor, obre’ns els ulls per veure el teu amor d’una manera nova
mentre ens endinsem en aquests relats del nadal.

●

Revela’ns la teva bondat de Pare que ens estima tant que ens
envia el seu Fill, i feu-nos adonar que nosaltres també som els
teus fills estimats.

●

Senyor, entra suaument als nostres cors com si entressis al cor
de Maria, la teva mare. Et demano per tots els qui estem al grup:
pel N., la N….

●

Vine, Esperit Sant, omple’ns d’alegria, d’esperança, de coratge,
de pau i d’alegria mentre reflexionem sobre aquests textos
d’una manera més profunda..

●

Glòria al Pare... Amen.

PART 1. VOLEM UN SALVADOR (14-16 min.)
Quines són les problemàtiques més grans que veiem a la nostra
societat? i en les persones que ens envolten?
● Deixa espai per al diàleg.
● Algunes idees: coronavirus, salut, economia, pobresa, educació,
soledat, falta de feina, immigració, falta de llar, violència,
guerres...
Quines qualitats esperaríem d’algun líder polític perquè puguin
resoldre aquests problemes?
● Deixa espai per al diàleg.
Els Israelites d’abans de Crist tenien problemes molt semblants als
nostres. Tot i les profecies d'un Messies jueu que s'aixecaria per
reclamar un regne nou i etern (regne de justícia i de pau), els Israelites
del segle primer van entendre aquesta persona com a un Cèsar romà
(líder polític), amb poder capaç de defensar els israelites davant de
l’enemic. Déu va estar “substituït” per governants que asseguressin els
poders econòmics i polítics. Avui, en quins “governants” (líders
polítics, modes, tendències culturals, tecnologies, plaers,
ideologies...) podem buscar la salvació?
● Deixa espai per al diàleg.
● Algunes idees: el “salvador” buscat dependrà de quins siguin
els problemes que considerem com a principals. Si el principal
problema és la salut… voldrem algú capaç de buscar la vacuna.
Si el principal problema és l’economia, voldrem un líder
economic… si el principal problema és la restauració dels
nostres cors… buscarem un amor incondicional i poderós.

LLegim ara la versió de lluc del Naixement de Jesús, comença així:
Llegiu Lluc 2: 1-3.
1 Per

aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es
fes el cens de tot l’imperi. 2 Aquest cens va ser anterior al que es
féu quan Quirini era governador de Síria. 3 Tothom anava a
inscriure’s, cadascú a la seva població.

Qui sembla ser el personatge principals d’aquesta història? ho
esperaries?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: En aquesta al·lusió es suggereix també una
paradoxa: Cèsar es va presentar en el seu temps com el
salvador de la humanitat i, amb el propòsit de perpetuar la seva
memòria, va afavorir de tal manera les arts, que la seva època
ha arribat a dir-se «el segle d'August ».
Per a què creieu que el césar fa el cens?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: Fer un cens ha estat sempre important en la
història antiga. Conèixer el nombre dels membres d’un poble
equivalia a dominar-los i a aprofitar-se d'ells, unes vegades
amb impostos i altres utilitzant-los com soldats o com a
esclaus en les obres de rei. Per a Cèsar August la realització
d’aquest cens era una oportunitat per reforçar el poder i la
riquesa de l’Imperi Romà. Era una oportunitat per controlar.

Els reis del poble d’Israel tenien prohibit fer un cens perquè el poble
d’Israel és possessió exclusiva de Déu i només a Ell està sotmès. Era
perquè el poble tingués clar qui tenia poder sobre ell, qui era capaç de
conèixer les seves necessitats i les seves forces, i qui era capaç de
pensar (i donar) el millor per al poble. El rei David, VIII segles a.C., fa un
cens, i és durament castigat per Déu.
Encara avui, recorrem als poders del món perquè portin ordre i pau al
món. Crist Rei és l'únic que pot portar pau i salvació al nostre món
pecador i trencat, i no cap César... Per què creieu que és temptador
confiar en solucions culturals o líders polítics per “arreglar” el món
en lloc de confiar en Crist?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: Com més la societat intenta solucionar els
nostres problemes sense el Senyor, menys efectives seran les
solucions El papa Sant Joan Pau II ho va afirmar dient: “El més
gran engany i la font més profunda de la infelicitat és la il·lusió
de trobar la vida excloent Déu”

PART 2. ENS NEIX EL SALVADOR (30-35
min.)
Continueu llegint Lluc 2: 4-7.
També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea,
al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la casa i la
família de David. 5 Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria,
que estava compromesa amb ell en matrimoni. Maria esperava un
fill.
6 Mentre eren allà, se li van complir els dies 7 i va infantar el seu
fill primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora,
perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l’hostal.
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[Opcional: Per què creieu que el naixement de Jesucrist defineix la
història?
● Aquest esdeveniment afecta totes les nostres vides perquè Jesucrist
es va encarnar per a nosaltres! El Catecisme (457-460) ens en dóna
quatre raons per les quals va venir Crist:
○ 1) per salvar-nos reconciliant-nos amb Déu;
○ 2) perquè puguem conèixer l’amor de Déu;
○ 3) ser el nostre model de santedat;
○ 4) fer-nos partícips de la natura divina.
● l’Acció de Déu en la història és una invitació. No ens imposa el seu pla!
Cadascun de nosaltres té una oportunitat per respondre a l’entrada
de Déu al món.]

Fixeu-vos com la dinàmica de poder canvia del poderós Cèsar August
a un humil fuster, Josep, i la seva dona embarassada, Maria. En quines
circumstàncies neix el fill de Maria?
- El van "deixar en un pessebre perquè no hi havia lloc per a ells a
la fonda".

Què suggereix això sobre com el Senyor, que va crear el món, vol
venir al món? Què intenta ensenyar-nos amb aquesta humil
entrada?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: Déu trenca els nostres esquemes. Ens pot
semblar més fàcil apostar per un césar dominant que ens doni
seguretats, però Ell vol fer-se present de manera pobra, per
abraçar la nostra pobra realitat. El mateix Déu va decidir ser
com nosaltres en totes les coses menys el pecat, abraçant tot
el patiment, la pobresa i la necessitat que acompanya la
condició humana. "Jesús va néixer en un estable humil, en una
família pobra... En aquesta pobresa es va manifestar la glòria del
cel" [Catecisme 525].
- Ell ve humilment com a rei convidant-nos a posar la nostra
seguretat en ell més que en les nostres forces. Ens convida a
confiar en ell més que a planificar. Ens convida a fiar-nos d’Ell,
aparentment feble, més que en els cèsars, aparentment forts.,
Aquesta inversió de poders (cesar vs infant) és predita per Miquees, un
dels profetes finals de l’Antic Testament. Llegiu Miquees 5: 1-4 (Mi 5, 1-3)
Diu el Senyor:
«I tu, Betlem Efrata,
ets petita per a ser comptada entre els clans de Judà,
però de tu sortirà el qui ha de governar Israel.
Els seus orígens vénen d’antic, vénen de l’eternitat.»
2 Així, doncs, el Senyor els tindrà abandonats
fins al temps que infanti la qui ha d’infantar.
Aleshores la resta dels seus germans es reunirà amb els fills d’Israel.
3 Ell vindrà a pasturar amb el poder del Senyor,
amb la glòria del nom del Senyor, el seu Déu.
Viuran segurs perquè ell serà gran
d’un cap a l’altre de la terra.
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Quina relació hi ha entre Miquees 5, 1-3 i les narracions de la
infància de l’Evangeli de Sant Lluc?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: La profecia de Miquees, que fa referència al
governant d’Israel, nascut a Betlem, es compleix en el
naixement de Crist. Tot i que semblava que el cens era motivat
purament per motius polítics, Déu va saber des de l’eternitat
que Crist Rei naixeria a Betlem, la ciutat reial de David.
- En un món que idolatrava i divinitzava el poder terrenal,
Miquees escriu que Betlem, "petita entre els clans de Judà", en
última instància portarà aquell que governarà sobre Israel,
malgrat la seva aparent impotència o manca de prestigi.
Aquesta inversió es completa quan, des d’aquesta nació dèbil,
s’arriba a pastorar ramats “amb la força del Senyor”, assegurant
la grandesa, “fins als confins de la terra”.
Com es manifesta en els fets històrics (el cens) la providència
divina (naixement del Salvador)?
- Tot i que el cens del poble estava destinat a oprimir-los, Déu va
utilitzar els plans dels governants de l’època per provocar el bé:
Crist Rei va néixer a la ciutat reial de David, complint les
esperances dels israelites, perquè el cens va obligar els seus
pares a anar a Betlem (la família de Josep era d’alla i el cens és
feia al lloc familiar)
Com creieu que Déu ve al nostre encontre fins i tot en aquells
moments que semblen més llunyans a Ell?
- Deixa espai per al diàleg.
- Algunes idees: Fins i tot el mal més gran, la crucifixió i la mort
de Jesucrist, va provocar el bé més gran, la salvació del món.
De vegades, això és difícil de veure en la nostra vida diària

-

perquè Déu no revela els seus plans segons els nostres
terminis. Tot i això, podem confiar que Déu controla els
assumptes del món.
Pot ser difícil veure Déu enmig de la nostra dificultat, però, en
realitat, sovint utilitza aquests moments de la nostra vida per
parlar-nos amb més profunditat i revelar la seva presència
pacífica i reconfortant d’una manera nova.

Has experimentat aquest fet en la teva vida? Has pogut
experimentar com “Dios escribe recto con renglones torcidos”? Has
pogut veure la mà amorosa de Déu en moments de foscor, dolor i
confusió?
- Deixa espai per al diàleg.
Finalment, llegiu Lluc 2: 8-14.
A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de
nit es rellevaven per guardar el seu ramat. 9 Un àngel del Senyor
se’ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van
espantar molt. 10 Però l’àngel els digué:
—No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el
poble una gran alegria: 11 avui, a la ciutat de David, us ha nascut un
salvador, que és el Messies, el Senyor. 12 Això us servirà de senyal:
trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.
13 I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que
lloava Déu cantant:
14 —Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell
estima.
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A la història dels pastors, veiem com Déu irromp a la vida quotidiana
dels humils i els revela una veritat increïble: que Déu era amb ells. Per
què creieu que Déu es revela als humils (els pastors) i no als
poderosos (Rei Herodes)?
- Deixa espai per al diàleg.

FINAL (3-5 min.)
AVISOS:
● PROPERA REUNIÓ. Ens reunirem la setmana vinent el mateix dia
a la mateixa hora. Us agradaria fer-ho presencial? Qui no
pugui/vulgui, es pot connectar online igualment.
○ Possibles llocs: Casa particular, bar, Dele.
● Save the date: Missa de Nadal amb tots els qui fan sèries:
dijous 17 a les 19h a la Parròquia de Sant Josep Oriol
● Si sorgeix i us ve de gust, podeu crear un grup de WhatsApp
amb els assistents, però no hi ha obligació.
● Foto finish: vídeo i foto del grup per a les xarxes socials. Fer foto
o captura de pantalla.
- Si la pugeu a les xarxes (#ConeixentLaBíblia)
- Passar la foto a la Marta Sarrà: +34 685 698 615
ORACIÓ:
Comenceu i acabeu amb el senyal de la Creu.
Aquestes paraules o unes semblants:
●
●
●

●

●

Gràcies. Senyor, per aquesta estona amb tú. Gràcies per fer-te
present en els altres i en la teva Paraula.
Gràcies per les llums i il·lusions que m’has donat.
Podem demanar per intencions concretes de les coses que els
del grup hagin compartit.
○ Per ex.: “Et demano per la Maria, perquè trobi feina”
Et demano que m’ajudis a viure aquesta setmana d’advent
disposat a tenir-te més present a la pregària, als sagraments, a
la Paraula i als altres.
Parenostre i Glòria.

