CAMPANYA INSPECTORIAL 2018 / 2019
“PRIMER, ELS ÚLTIMS”
“El vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits” (Mt. 18, 12 – 14)
PROPOSTES DE CELEBRACIONS AMB CLAU INTERCULTURAL de PrimÀria
(DE 6 A 11 ANYS)
Objectius
-

Proporcionar un material senzill que permeti de disposar als agents educatius d’un
material celebratiu en clau intercultural.

-

Originar en els destinataris un sentiment d’universalitat del transcendent des de diferents perspectives religioses i culturals.

-

Dur a la pràctica aquest sentiment a través de símbols, músiques i imatges que facilitin aquesta connexió.

Estructura:
Cada celebració té un eix central compartit per diferents religions com a valor profund i transcendent
Iniciarem sempre sobre la base de l’experiència humana, que els destinataris hagin pogut ferne experiència. Posteriorment, es proposa un símbol que permeti mostrar aquest valor compartit, lectures i texts de les diferents tradicions religioses i algunes músiques que permetin
apropar-nos a ell. Per últim també algunes pregàries que relacionen la comunitat que ora amb
la universalitat de les diferents comunitats amb tradicions religioses diverses i el nostre compromís vers aquest Bé Universal.
El temps de dedicació estarà en funció de la selecció dels materials per part de l’equip educatiu. Està pensat per a dur-lo des dels 30minuts a 1hora com a màxim.
Alguns previs
La proposta de celebració interreligiosa va dirigida al nivell de diàleg religiós que fa referència
amb allò comú que ens uneix. Tanmateix, els nivells de diàleg interreligiós són molt més amplis, especialment pel que fa a la trobada amb l’altre i l’enriquiment del diàleg directe; aquesta
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proposta només pretén posar un accent que ens recorda la universalitat del fet religiós, sigui
quina sigui la tradició religiosa i cultural. S’anima a poder anar una mica més enllà d’aquesta
senzilla celebració per arribar realment a aquest diàleg entre persones amb riqueses diverses
i amb grans elements comuns.
El pluralisme religiós té un significat positiu (volgut per Déu), i tal com assenyala el Papa Francesc en la seva Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium: “Aquest diàleg interreligiós és una
condició necessària per a la pau en el món, i per tant és un deure per als cristians, com també
per a altres comunitats religioses” (250). Acabo aquest escrit complementant aquesta frase,
assenyalant que no només permetrà la pau en el món, sinó entendre’ns i construir junts un
món millor per a tothom.
Es tracta de superar el nivell de dialèctica de les idees, on domina la lluita mútua amb la victòria del més fort, per arribar a un diàleg obert i acollidor on es posi de relleu una alteritat de
comunió: “Estimar el proïsme com a un mateix” significa estimar-lo tal com és, sense voler
convertir-lo a les meves idees. Per això, urgeix superar les actituds exclusivistes, caminant cap
a un veritable pluralisme. Totes les grans religions són camins vàlids d’experiència del sagrat,
camins de trobada amb l’Absolut, sota les seves diferents formes. Cada creient ha de realitzar
en el seu interior la seva pròpia experiència per a obrir-se a la dels altres. Es tracta d’arribar a
una veritable interpenetració religiosa, un mutu influx de les distintes religions, per assolir un
autèntic pluralisme, que s’oposa activament a tot monopoli cultural o religiós.
Aquest pluralisme s’oposa a la vella temptació del sincretisme, doncs aquest pretén eliminar
aquestes diferències que enriqueixen les religions. “El sincretisme és desorientador i no condueix enlloc… Es diu que tots els camins porten a Roma. Però hi ha dues formes de no arribar-hi: si ens parem en qualsevol dels camins o si anem saltant de l’un a l’altre… La religió és
un camí, una vida, una actitud global de l’home que s’enfronta amb el misteri, amb el sentit
que pot tenir la seva vida i l’existència en general” (“Las religiones”, Panikkar)
CELEBRACIÓ DE PRIMÀRIA (DE 6 A 11 ANYS)

TEMA CENTRAL: LA PAU

SÍMBOL

Nota: Un colom blanc, amb una branca d’olivera en el bec. Reconegut universalment com
a símbol de pau després de les guerres sofertes al largo del segle XX, aquest colom és
d’origen bíblic. Apareix per primera vegada en
el relat de l’Arca de Noé, essent l’encarregada
de veure quin era l’estat del món després del
diluvi universal.
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Fonamentació per als educadors:
Propostes activitats inicials en la celebració per a introduir el sentit de pau de forma àmplia.
La pau ens convoca en una pregària que vol unir-se a la de nombrosos homes i dones que
vulguin ser testimonis de la pau sense diferències en el credo que professen.
Que el Déu de la pau ens doni un cor de pau, una actitud d’escolta i un enderiament decidit per
la construcció de la justícia i l’apropament fraternal dels pobles. Entre tots els pobles, pau per
a tothom. «`Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu».
-

Disposar de diferents imatges de sofriment i falta de pau (pot ser pau social, però
també pau en les relacions, o fins i tot falta de pau interior). Fem algunes propostes:

-

Cada un de nosaltres presenta una situació coneguda sobre la ruptura d’aquesta pau: situacions que haguem conegut últimament, que tinguem presents sobre
aquesta ruptura: guerres, situacions de terrorisme, falta de pau en les famílies,
baralles entre companys, falta de pau interior… Cada un exposa una situació a
posar enmig de la pregària.

TEXTOS:
Parlen els testimonis de la pau
Llegirem alguns textos de persones importants en diferents tradicions religioses o els textos
mateixos que anomenem sagrats.
Cada un i cada una de vosaltres disposeu d’un petit
post-it on al final de les lectures escriureu una paraula o una frase que pugui recordar què és la Pau per a
vosaltres. Al final tots aquests papers els enganxarem
en un mural amb el símbol de la celebració de la pau.
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Judaisme
El llibre dels Proverbis dintre de la Vulgata (Bíblia hebrea) té alguns consells fruit de l’experiència humana i
l’experiència que fan les persones de Déu. N’hem escollit un que ens pot ajudar a l’entorn de la Pau.
“Val més ser pacient que valent; dominar-se, més que conquerir ciutats. “
Proverbis 16:32

Parla l’Alcorà
L’Alcorà precisa: “Però recordeu que un intent de resoldre un mal pot convertir-se, al seu torn, en un altre
mal: així doncs, qui perdoni el seu enemic i faci les paus amb elll, la seva recompensa serà assumpte de Déu,
doncs, certament, Ell no estima els malfactors.” (42:40).

Diu Mahatma Gandhi, pare de la pàtria índia, apòstol de la no violència (Harijan, 13.07.1940)
La vida m’ha ensenyat
que la gent és amable, si jo sóc amable;
que les persones estan tristes, si estic trist;
que tots m’estimen, si jo els estimo;
que tots són dolents, si jo els odio;
que hi ha cares somrients, si els somric;
que hi ha cares amargues, si estic amargat;
que el món està feliç, si jo sóc feliç;
que la gent està enutjada, si jo estic enutjat;
que les persones són agraïdes, si jo sóc agraït.
La vida és com un mirall: Si somric, l’espill em retorna el somriure.
L’actitud que prengui davant a la vida, és la mateixa que la vida prendrà davant meu”.
“El que vulgui ser estimat, que estimi”

https://primerelsultims.org | #primerelsultims

Diu Martín Luther King, pastor evangèlic, líder negre, assassinat per la defensa dels drets
civils als Estats Units.
«Em nego a fer meva l’afirmació cínica que els pobles aniran caient, un rere un altre, en el
remolí del militarisme, cap al infern de la destrucció termonuclear. Crec que la veritat i l’amor
sense condicions tindran l’última paraula.
La vida, tot i que provisionalment vençuda, és sempre més forta que la mort. Crec fermament
que, fins i tot enmig dels obusos que esclaten i dels canyons que retronen, roman l’esperança
d’una radiant albada...
Crec igualment que un dia tota la humanitat reconeixerà Déu com la font del seu amor. Crec
que aquest amor salvador i pacífic serà un dia la llei.
El llop i l’anyell podran descansar junts, cada home podrà asseure’s sota la seva figuera, en la
seva vinya, i ningú tindrà ja que tenir por.
Crec fermament que ho aconseguirem».

Diu Thich Nhat Hanh, Monjo budista, destacat activista de la pau durant la guerra de
Vietnam. (El corrent no és la riba)
«Diu un adagi xinès: «Quan neix un profeta de la pau l’aigua del riu es fa més clara i les plantes
i els arbres de la muntanya es tronen intensament verds». Quan un profeta de la pau està
enmig vostre i vosaltres poseu el vostre peu a prop del seu pas sentiu llum, us feu pau amb ell
i el món s’omple de transparència. Per això dic que si tu t’asseus al costat de Jesús o de Buda
no intentis analitzar les seves paraules; respira la seva pau». (Adaptació)

Tradició cristiana.
Oració de la Pau de Sant Francesc
De ser fill d’un ric comerciant de la ciutat en la seva joventut, passà a viure sota la més estricta
pobresa i seguint els Evangelis des de la senzillesa. Fou fundador de l’Orde Franciscana, i las
Germanes Clarisses.
Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau:
Allà on hi hagi odi, que jo hi posi amor.
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Allà on hi hagi ofensa, que jo hi posi perdó.
Allà on hi hagi discòrdia, que jo hi posi harmonia.
Allà on hi hagi error, que jo hi posi veritat.
Allà on hi hagi dubte, que jo hi posi la fe.
Allà on hi hagi desesperació, que jo hi posi esperança.
Allà on hi hagi tenebres, que jo hi posi la llum.
Allà on hi hagi tristesa, que jo hi posi joia.
Oh, Pare bo, concediu-me:
que no cerqui ser consolat, sinó, consolar;
que no cerqui ser comprès, sinó comprendre;
que no cerqui ser estimat, sinó estimar.
Perquè és donant, com rebem;
és oblidant-nos de nosaltres, com trobem;
és perdonant, com Vós perdoneu;
i és morint, com naixem a la vida eterna!.

En acabar les lectures i mentre escrivim en els nostres papers una paraula per a la pau i els enganxem en el colom de la pau com a símbol de la nostra celebració, els invitem a escoltar de fons
un poema sufí molt important en el món Musulmà, que explica com tots els “àtoms de la natura
es connecten amb Déu per a generar la Pau. Estan escrits en àrab, l’idioma que utilitzen els musulmans per a llegir l’Acorà.
Alguns versos diuen:
“Baila, com si ningú t’estigués mirant,
Estima, com si mai t’haguessin ferit,
Canta, com si ningú t’hagués sentit,”
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Poema dels àtoms ~ Rumi
Poema dels àtoms ~ Rumi
https://www.youtube.com/watch?v=j_aEKbpyH1I

PETICIONS:
Podem invitar els infants a fer les peticions com les faria un hinduista tenint present la seva
postura com a forma d’arribar a Déu.
L’acompanyarem experimentant un mantra (frase que es repeteix perquè arribi al nostre cor i a
Déu). En la tradició jueva i cristiana també es feia mitjançant les lletanies repetint les peticions
en els diferents moments de culte. Aquí intentarem fer-ho a través de la proposta del ioga que
comparteixen l’hinduisme i el budisme.

Explicació de la postura per a infants, recomanem aquestes dues, però es pot ampliar
http://insayoga.com/24-posturas-yoga-para-ninos/
1.-Postura de la muntanya o tadasana.
Comencem amb la postura de la muntanya o tadasana.
Per a practicar-la:
1.- Posa’t dempeus, estira bé l’esquena, tingues els peus paral·lels i obre
el pit. Pots repetir aquestes paraules: ESTIC DEMPEUS SOBRE LA
TERRA.
2. Aixeca els dits dels peus per sentir com s’enforteixen les cames i
repeteix: SÓC FORT I ESTABLE.
3. Ara, posa les teves mans sobre el pit palmell amb palmell, i després
eleva els teus braços per sobre del cap mentre dius: PUC ARRIBAR
MOLT ALT.
4. Per últim, baixa les mans al costat del cos i repeteix: SÓC UNA
MUNTANYA MAJESTUOSA.
Postura del riu (paschimottanasana).
La postura del riu una variant de paschimottanasana. En aquesta postura no només treballem
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el nostre cos físic, sinó que també ens entrenarem per deixar anar les emocions negatives i relaxar-nos. Ens convertirem en rius que flueixen tranquil·lament.
Per a practicar-la:
1.- Asseu-te a terra amb les cames esteses i l’esquena ben
tibada.
2.- Pressiona amb les teves mans en el terra i estira bé
l’esquena mentre dius: RESPIRO I FLUEIXO.
3.- Porta les mans cap els peus i agafa’t dels dits. Doblega
els genolls si cal. SÓC UN CORRENT D’AIGUA.
4.- Tracta de portar el pit sobre les cuixes, per a fer-ho
doblega més els genolls si cal. Respira vàries vegades
en aquesta posició. Cada vegada que exhalis, tracta d’estirar una mica mes les cames. SÓC
UN RIU MOLT PROFUND.

COMPROMÍS FINAL:
Dinàmica conclusiva: POSAR-SE EN LES SABATES DE L’ALTRE COM A CAMÍ VERS LA PAU
Cada participant col·loca una de les seves sabates en el centre. Es barregen i després cadascú
n’escull un que no sigui el seu. Probablement els hi estaran grans, petits, no seran del seu gust…
Ens farà pensar en aquella persona i en els moments que ella està travessant, segur que alguns
feliços i altres no tant.
Així és com totes les religions ens inviten a apropar-nos a l’altre com a camí de PAU. Des de Mèxic,
aquest vídeo ens invita a posar-nos en les sabates dels altres com a primer pas cap a la pau entre
les persones. L’Església Evangelista ens llança aquest missatge des de Mèxic:
“Nos ponemos en los zapatos de otros. Campaña de valores 2018. Iglesia Evangelista-México.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=d8vgR9LawXQ
Acabarem la celebració amb el compromís de posar-nos en
les sabates dels altres com a via de pau en les relacions
personals i socials.
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PER APROFUNDIR…
Per als educadors:
DIÀLEG INTERRELIGIÓS I RECERCA DE LA PAU (A. Jiménez. PASTORAL JUVENIL. CENTRO
NACIONAL SALISIANO”)
“Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa
contra una altra ni s’entrenaran mai més a fer la guerra” (Is 2, 4). Aquestes paraules del profeta
Isaïes il·luminen els somnis de pau dels homes i dones de bona voluntat. Las religions que, en
altres temps, pogueren ser promotores de violència i de guerres, avui consideren la pau com una
de les seves metes més desitjades.
En un món cada dia més globalitzat, davant la realitat de la multiculturalitat, les religions busquen ja quelcom més que la mera coexistència o l’absència de violència. I és aquí on el diàleg
interreligiós és una eina estratègica per el present i el futur de la humanitat. Des de la tolerància,
les religions han de buscar la comunicació i la trobada per a obrir un camí que condueixi a l’anomenada interculturalitat, entesa com a respecte mutu, convivència fecunda, enriquiment humà.
La interculturalitat s’ha de contemplar també com un compromís decidit per la pau…
I no hi haurà pau sense diàleg, i aquest no serà viable sense el coneixement mutu de les diverses
tradicions religioses i sense la comprensió a l’originalitat de cada opció religiosa.
El diàleg interreligiós ha de promoure un compromís seriós per l’educació per a la pau, que no
es pot restringir només al marc de l’escola, de l’ensenyament religiós propi de cada credo o de
les institucions educatives públiques, sinó que ha d’abastar la realitat total de la persona, de la
societat i d’aquest món en constant desenvolupament. L’educació per a la pau pretén aconseguir
la construcció d’un nou ordre internacional basat en un concepte de pau positiu, que creï una
consciència sòlida i decidida sobre la solució no violenta dels conflictes i la promoció de la justícia. I això exigeix a les diverses religions una aposta clara per la pràctica real dels drets humans
en les seves dimensions econòmica, social i política, de mode que la pau promoguda pel diàleg
interreligiós no representi un simple ideal més o menys utòpic sinó que estigui sostinguda pels
principis continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans que representen una autèntica
conquesta de tota la Humanitat.
Aquest camí comú cap a la pau de totes les grans religions implica, por tant, la defensa dels valors ètics, la promoció de la justícia i la defensa de la vida. Per això, avui, la pau i la consciència
ecològica estan profondament vinculades.
El diàleg interreligiós ha d’anar més enllà de les afirmacions genèriques, ha d’obrir lleres concretes
de col·laboració i mantenir una actitud de crítica profètica enfront a tot allò que suposi la des-
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trucció del medi ambient i l’explotació descontrolada dels recursos en nom del consumisme o de
l’enriquiment abusiu d’individus, empreses o nacions.
I així serà possible anar fent realitat mica a mica aquelles belles imatges del profeta Isaïes 11,
6-9: “Aleshores el llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit; menjaran junts el
vedell i el lleó i un nen petit els guiarà. La vaca i l’óssa pasturaran juntes, juran plegades les
seves cries. El lleó menjarà palla com el bou, l’infant de llet jugarà vora el cau de l’escurçó, el nen
ficarà la mà a l’amagatall de la serp.”
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