La conquesta de la Terra
Promesa
Setmana 4.
(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:
Veure com es compleixen les aliances que Déu ha fet al llarg de l’antic
testament.
Veure i profunditzar en la conquesta de la Terra Promesa (1), en
l’arribada de Jesús a Jerusalem (2) i entendre la nostra missió com a
evangelitzadors (3).
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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. Avisar per whatsapp a els membres del grup de la reunió.
3. Prega. MOLT IMPORTANT! Dedica 1h 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 de Quaresma, per cadascun 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.
Explicació del funcionament. 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.
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/

ORACIÓ INICIAL

(1 min.)

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

“T’ho repeteixo: sigues ferm i decidit, no tinguis por, no
t’acovardeixis. Jo, el Senyor, el teu Déu, seré amb tu arreu
on aniràs.” (Js 1, 9).
En veu alta, convidant a la oració. Aquestes paraules o altres de
semblants:
● Senyor, obre’ns els ulls per veure que sempre has estat amb
nosaltres, que has complert totes les aliances que ens has anat
prometent.
● 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 amb la humilitat i
grandesa que ens has mostrat. 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.

PART 1. LA CONQUESTA DE LA TERRA
PROMESA (15-18 min.)
Primer breu contextualització que Moisés (mor) i el Senyor parla
amb Josué, és aquest qui guiarà al poble a la Terra Promesa i qui
durà a terme la conquesta.
Llegiu Josué 6, del 8-16 i Josué 6, 20
(el que hi ha apuntat a baix).
(Jos 6, 8-20) Tot es va fer tal com Josuè ho ordenava. Els set
sacerdots que tocaven els corns davant l’arca del Senyor van
posar-se en marxa. 9 L’avantguarda precedia els sacerdots
que tocaven, i darrere l’arca seguia la rereguarda. Tots
marxaven al toc dels corns. 10 Josuè havia manat al poble que
guardés silenci, sense fer cap crit de guerra i sense dir
paraula, fins al dia que els ordenés que llancessin el crit de
guerra amb tota la força.
11 Van fer, doncs, la volta a la ciutat amb l’arca del Senyor, i
tots se’n tornaren al campament per fer-hi nit.
12 L’endemà, Josuè es va alçar de bon matí. Els sacerdots
agafaren l’arca del Senyor, 13 i els set sacerdots que tocaven
els corns anaven al davant. Els homes d’avantguarda obrien la
marxa, i la tancava la rereguarda, tot avançant al toc dels corns
darrere l’arca del Senyor. 14 Aquell segon dia van fer també la
volta a la ciutat i se’n tornaren al campament. Durant sis dies
van fer el mateix. 15 El setè dia es van llevar de bon matí i van
fer set vegades la volta acostumada a Jericó: fou l’únic dia que

van fer set voltes a la ciutat. 16 A la setena volta, quan els
sacerdots van tocar els corns, Josuè donà l’ordre [...]
20 Llavors, al toc dels corns, el poble va llançar el crit de
guerra amb tota la força. Les muralles es van desplomar i el
poble corregué a l’assalt de Jericó, cadascú des del lloc on es
trobava. Així es van apoderar de la ciutat.

Com creieu que havia de ser la Terra Promesa a Israel?
Orientacions: Hi ha un text de l’antic testament on es
descriu la Terra Promesa i hi diu així: “7 »El Senyor, el teu Déu,
et porta a un país fèrtil, un país de rierols i de fonts, on les
aigües abismals afloren per les valls i les muntanyes; 8 un país
de blat i ordi, de vinyes, figueres i magraners; un país d’oliveres,
d’oli i de mel; 9 un país on no menjaràs el pa racionat, on no et
mancarà res; un país on hi ha pedra de ferro i on podràs
extreure coure de les muntanyes. 10 T’alimentaràs fins a
saciar-te i donaràs gràcies al Senyor, el teu Déu, pel país fèrtil
que t’haurà donat.” (Dt 8, 7-8)

Com t’imagines la Terra que Déu et té promesa? Com la
descriuries?
Orientacions: La Terra Promesa és el lloc de l’abundància,
on les nostres necessitats queden saciades. No és només
després de la mort, sinó ja aquí a la terra: el Cel a la Terra.
També és el lloc de l’agraïment: on reconeixem tot un do
de Déu, que se’ns dóna Ell mateix. Ell és el veritable
aliment.
Què poden significar les muralles de la Terra Promesa a la
nostra vida?

Orientacions: Tenim la Terra Promesa, però cal
conquerir-la derribant les muralles. Les muralles poden ser
les resistències al regne, o els antics esclavatges a Egipte.
Resistències internes (incoherències, faltes de fe,
egoismes…) i externes (context social, dificultats…)
Com van aconseguir els Israelites destruir les muralles?
Orientacions: ho van aconseguir per la fe. Què podria
haver estat més ridícul que encerclar silenciosament una
ciutat forta i defensada? Clarament, els mètodes que van
utilitzar els israelites eren completament
desproporcionats respecte al que van aconseguir, un
exemple de com Déu confon la raó humana mitjançant
una aparent bogeria.
Què ens diu el passatge que hem llegit sobre com hem de
conquerir la nostra Terra Promesa
Orientacions: la terra promesa no es conquereix amb les
nostres forces, sino que es un do de Déu a la nostra vida,
per això no es destrueixen les muralles amb míssils, sinó
és Déu que les destrueix, quan el poble és obedient.
(OPTATIU). Heu tingut algun moment de la vostra vida on Déu
destruís les muralles/obstacles que teníeu?
(OPTATIU). Heu tingut moments creieu que el que us estava
demanant no tenia sentit? Què heu fet? Heu optat per complir
la seva voluntat?

PART 2. L’ENTRADA DE JESÚS A
JERUSALEM (15-18 min.)
Per què Jesús va anar a la ciutat de Jerusalem? O sigui, per
què Jerusalem?
Orientacions: Jerusalem no era un lloc arbitrari perquè
Jesús complís la seva missió; de fet, realment no s'hauria
pogut fer d'una altra manera. Al llarg de la història d’Israel,
els reis van governar sempre des de la ciutat de
Jerusalem. Era la llar del temple, la ciutat dels profetes i la
cruïlla de tot el comerç hebreu. Israel havia estat sense
l’esmentat rei per generacions. Jesús era el rei dels reis
que tornava a casa per reclamar el seu tron.

Vegem l’Entrada de Jesús a Jerusalem (Lluc 19, 28-38)
28 Un cop Jesús hagué dit tot això, continuà fent camí
davant d’ells pujant cap a Jerusalem. * 29 Quan es va
acostar a Betfagé i Betània, prop de la muntanya
anomenada de les Oliveres, * Jesús va enviar dos dels
deixebles 30 amb aquest encàrrec:
—Aneu al poble d’aquí al davant. * Quan hi entrareu,
trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai.
Deslligueu-lo i porteu-lo. 31 I si algú us preguntava per què
el deslligueu, responeu: “El Senyor l’ha de menester.”

32 Els enviats se n’hi anaren i ho trobaren tot tal com
Jesús els ho havia dit. * 33 Mentre deslligaven el pollí, els
seus amos els digueren:
—Per què el deslligueu?
34 Ells respongueren:
—El Senyor l’ha de menester.
35 Llavors portaren el pollí a Jesús, li tiraren al damunt
els seus mantells i van fer-hi pujar Jesús. * 36 Mentre ell
avançava, molts estenien els seus mantells pel camí. * 37
Quan ja s’acostava a la baixada de la muntanya de les
Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d’alegria,
començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els
miracles que havien vist, 38 i deien:
— Beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor! * Pau en el cel
i glòria en les altures!

Perquè Jesús va entrar amb un ase i no amb un cavall?
Orientacions: Els guerrers que venien de la guerra entraven
a les ciutats a cavall. Jesús entra en un ase com a signe
d’humilitat: no ve a imposar-se, sino a entregar-se. Ell és
un rei que trenca els esquemes de la guerra, un rei de la
pau, de la senzillesa, dels pobres. El seu poder és de
caràcter diferent: es troba en la pobresa de Déu, en la pau
de Déu, que Ell considera l’únic poder salvador.
Què tenen en comú la conquesta de la Terra Promesa i
l’entrada de Jesús a Jerusalem?

Orientacions: el compliment de l’aliança: Jesús va a
Jerusalem per complir les promeses. Israel entra a la Terra
Promesa per designi diví.
El diumenge de rams (l’entrada a Jerusalem) és la
culminació del que coneixem com “el camí cap a
Jerusalem”. Els evangelis descriuen que Jesús comença la
seva missió a Galilea, després comença un camí cap a
Jerusalem, on finalment celebra “la nova i eterna aliança”
Detecteu alguna part de la Missa on es diu “Hosanna” que es
van dir a l’entrada de Jesús a Jerusalem? en quin moment de
la Missa estan? Què ens indiquen?
Orientacions: En el “Sant”, on es diu “Hossana a dalt del
Cel”. Ens indica que Jesús està venint en la forma del pa i
el vi, i nosaltres ens estem preparant per rebre’l. El “beneït
el qui ve en nom del Senyor” ens prepara pel gran moment
de la seva vinguda, la immensitat de la seva presència real
en els elements de la terra, necessiten definitivament una
resposta per part nostra.
Dies previs abans de l’entrada de Jesús a Jerusalem, ell els hi
va anunciar tres vegades diferents la seva mort i resurrecció.
Vegem alguns moments:
(Lluc 17, 24-25)
24 Perquè igual com el llampec esclata i resplendeix d’un cap a
l’altre del cel, així serà el Fill de l’home quan vingui el seu dia. *
25 Però primer cal que pateixi molt, i la gent d’aquesta generació
l’ha de rebutjar.

(Lluc 18, 31-34)
31 Després Jesús va prendre a part els Dotze i els digué:
—Ara pugem a Jerusalem, i es complirà tot allò que els profetes
van escriure del Fill de l’home: * 32 serà posat en mans dels
pagans, l’escarniran, l’insultaran, li escopiran, 33 l’assotaran i el
mataran; però el tercer dia ressuscitarà. *
34 Ells no van comprendre res d’això: el sentit d’aquell
llenguatge els resultava amagat i no entenien què volia dir.
Què creieu que ens volia dir Jesús als apòstols amb això?
Orientacions: Jesús adverteix els deixebles en aquests
versets que ha d'anar a Jerusalem a "patir una mort". Els
està dient que ha de fer això per complir les escriptures i
les profecies. Si volem seguir sincerament a Crist i ser els
seus deixebles, també hem de prendre les nostres creus
i seguir-lo.

PART 3. CLOENDA

(20-25 min.)

- Què és el que us endueu d’aquest grup? Hi ha alguna
paraula, frase o comentari que us ha marcat?
- Com ens podem seguir preparant per al que passarà a
la Setmana Santa?
Orientacions: amb oració, el via crucis, seguint amb el
propòsit de quaresma, ...
- I un cop passada la Setmana Santa, què hem de fer?
Com hem de seguir?
Orientacions: l’evangelització, anunciar que Crist ens ha
salvat (evangelitzar de manera pacífica, no-conflictiva).
Portar la Bona Nova al món, som missatgers de Crist.
Cuidar la nostra fe i formar-nos (nosaltres serem la única
Biblia a la que determinada gent té accés). Recordar
l’aliança amb Déu, l’oració constant, detectar esclavituds.
Déu té sed de nosaltres, com podem respondre a aquesta
sed…
- Al final el moderador dona les gràcies al grup, valorar de
manera positiva les aportacions i la participació del
grup. Si voleu, de manera natural el moderador pot
destacar una qualitat positiva de cada membre del grup
(que quedi igualat).

FINAL (3-5 min.)
AVISOS:
●

Save the date: 26 març: Via Crucis, a les 18h a Sant Josep de la
Muntanya (av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya,
25).

●

Proposta: Betel21, 17 d’abril: Trobada per celebrar la
Pasqua: https://www.betelbcn.com atents a @delejovebcn,
perque venen sorpreses.

●

Vídeo finish: vídeo del grup per a les xarxes socials. Es pot
gravar la pantalla o Fer una captura de pantalla en vídeo.
- Passar la foto a la Marta Sarrà: +34 685 698 615

ORACIÓ
amb el Salm 118 19-29 (entrada a Jerusalem)
19 Obriu-me els portals dels justos:
entraré a donar gràcies al Senyor.
20 Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
21 Et dono gràcies perquè m’has escoltat
i has vingut a salvar-me.
22 La pedra rebutjada pels constructors,
ara és la pedra principal.
23 És el Senyor qui ho ha fet,

i els nostres ulls se’n meravellen.
24 Avui és el dia que ha fet el Senyor:
alegrem-nos-en i celebrem-lo.
25 Ah, Senyor, dóna’ns la salvació!
Ah, Senyor, dóna’ns la victòria!
26 Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
27 El Senyor és Déu i ell ens il·lumina.
Portant els rams, avanceu en processó
fins als corns de l’altar.
28 Ets el meu Déu i et dono gràcies;
t’exalço, Déu meu!
29 Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!
Perdura eternament el seu amor
Aquestes paraules o unes semblants:
●

●
●

●
●

Gràcies. Senyor, per mostrar-nos a través de la teva Paraula la
teva benevolència envers la humanitat, envers nosaltres. Ens
has mostrat les aliances que has anat pactant i sobretot, ens
has recordat l'Aliança Nova i Eterna que va segellar Jesús
entregant-se en l’Eucaristia.
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 posar-te més en el centre de la meva
vida.
Glòria.

