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TEMES	DELS	PARES	DEL	PROCÉS	DE	FE	I	(Segon	curs)	
	

TEMA	01	
Cap	a	on	anem	amb	l’educació	dels	nostres	fills?	

Diumenge	6	de	novembre	de	2016,	a	les	18h	
	

PREPARACIÓ	PREVIA:	
1.-Vídeo	de	les	noticies	dels	telediaris.	
2.-Fulles	quartilla	amb	l’Evangeli	i	les	preguntes	
3.-Oratori	

	
18:00	h	

Reunits	a	l’església:	presentem	la	dinàmica	de	la	jornada:	

	 1.-Horaris:		
18:00	 h	 Reunions	 amb	 els	 diversos	 grups:	 nins	 (amb	 les	 catequistes)	 i	
pares	(amb	els	acompanyants	de	pares).	
19:25	h	Trobada	a	l’església	

19:30	h	Celebració	de	l’Eucaristia	

20	h	Final	de	la	jornada	
	 2.-Joc	amb	els	pares	i	els	nins:	

	 Danses:	Vint	moneies	amb	assemblea,	en	un	salon	dance,	iepo,	pipo,	havia	un	tic,	etc...	
	 3.-Repartir	nins	en	catequistes	i	sales	

18:30	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó	o	té	i	es	reparteixen	algunes	galetes.	Després	
del	cafè	es	fa	el	grup.	Si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	
de	la	rectoria.	

	
18:40	h	
1.-QÜESTIONS	PREVIES	
Tema	del	mes	de	desembre:	
	 -	 La	 pròxima	 reunió	 és	 el	 4	 de	 desembre;	 però	 el	 2,3,4	 de	 desembre	 tenim	 les	
convivències.	Pels	qui	vengueu	a	les	convivències	el	desembre	no	tindrem	reunió,	els	qui	no	
vendreu	a	les	convivències	el	4	de	desembre	ens	veurem	aquí	a	com	sempre	a	les	19h.	
	 -	Per	nadal	dia	24	de	desembre,	a	les	18h	tindrem	les	Matines	infantils	a	la	parròquia,	
com	l’any	passat	i	els	nins	que	vulguin	podran	participar.	
	
2.-JOC	PER	ROMPRE	EL	GEL	I	CONÈIXER-SE	
L’objectiu	és	crear	els	primers	contactes/vincles	
	

-	ENS	CONEIXEM	

El	 grup	 de	 participants	 s’asseuen	 en	 unes	 cadires	 preparades	 en	 forma	 de	 cercle.	 Un	 dels	
components	del	cercle	comença	dient	la	fórmula:	Jo	em	dic	<nom	del	que	parla>,	continua	el	de	la	
seva	dreta	 i	 diu:	 Jo	 sóc	<nom	del	que	parla>	 i	 ell	 (assenyalant	 l’individu	de	 la	 seva	esquerra)	 és	
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<nom	del	que	seu	a	la	seva	esquerra>;	i	així	un	darrere	l’altre	fins	a	completar	tots	els	noms	dels	
participants	del	cercle.	

-	JOC	TARONJA	/	LLIMONA	

El	 joc	 consisteix	 a	 fer	 un	 cercle.	 L’animador	 es	 col·loca	 enmig	 s'acosta	 a	 un	 pare	 i	 li	 diu	 una	
d'aquestes	tres	paraules:	taronja,	llimona	o	pinya.	Quan	l’animador	diu	taronja	el	pare	ha	de	dir	el	
nom	del	qui	té	a	la	seva	dreta,	si	l’animador	diu	llimona	dirà	el	nom	del	que	té	a	l'esquerra	i	si	diu	
pinya	dirà	el	seu.	Al	crit	de	tutti-frutti	tots	canvien	de	lloc,	i	així	successivament	l’animador	torna	a	
dir	les	paraules	als	pares.	

	
3.-INTRODUCCIÓ	DEL	TEMA	
	
OBJECTIU:	Prendre	consciencia	de	 la	societat	en	la	que	vivim.	¿Què	feim?	¿Què	deim?	¿Com	
vivim?	¿Quines	son	les	nostres	prioritats?	
	
Vivim	dins	una	societat	crispada	i	els	exemples	estan	en	el	carrer:	

—	¿Qui	no	ha	anat	a	una	reunió	de	pares	i	mares,	a	l’escola	o	a	la	catequesi	i	sortir	
nerviós	perquè	els	pares	ataquen	la	feina	dels	professors,	algunes	vegades	insultant	o	
pegant	 als	 professors,	 o	 al	 capellà	 que	 vol	 educar	 li	 exigeixen	 repartir	 sagraments	
sense	haver	fet	processos...,		
—	He	vist	també	alguns	pares	o	mares	cridar,	insultar	i	malmenar	els	seus	infants	
enmig	del	carrer...	
—	Tenim	 l’exemple	de	 la	nina	de	8	anys	que	va	ser	maltractada	el	 temps	de	recreo	
pels	seus	amics...	
—	 Vas	 pel	 carrer	 i	 veus	 les	 cares	 de	 la	 gent	 enfadada,	 sempre	 «amb	 l’escopeta	
carregada»	o	per	criticar	al	veïnat,	company,	o	per	trobar-te	els	defectes	i	dir-te	sempre	
lo	pitjor...	Molta	altre	gent	ni	saluda	i	es	posa	amb	el	cap	baix	per	no	saludar	ningú	o	
per	parlar	pel	mòbil.	
—	En	alguns	llocs	la	crispació	arriba	a	tal	orde	que	es	barallen	enmig	del	carrer	com	
si	de	una	batalla	campal	es	tractés.	
—	I	no	parlem	dels	casos	de	violència	domèstica,	contra	la	parella	o	contra	els	fills,	
castigant	 la	 parella	 (fent-li	 la	 punyeta,	 «jo	 no	 tendre	 els	 fills	 però	 tu	 tampoc»,	 i	 no	
parlem	 dels	 maltractes	 en	 violència	 física,	 sinó	 també	 en	 parelles	 separades	
amigablement).	

	
18:45	h	
4.-PROJECCIÓ	DEL	VIDEO	
	 -	Noticies	d’un	dia	qualsevol	en	el	Telediari	de	TVE	i	Antena3	
	
18:50	h	
5.-DINÀMICA	
	
Rollerplaying:	Experiment	sobre	els	horaris	laborals	
Es	tracte	de	realitzar	en	directe	aquesta	publicitat:	www.youtube.com/watch?v=sCsTirDBv7Y	
	
Apaga’m	els	llums	de	darrera	de	la	sala,	perquè	quedi	més	íntim,	posar	música	ambiental	molt	
fluixa.		
	

A.-Demanar	a	un	pare	o	mare	voluntari	perquè	es	posi	davant	la	pantalla	de	vídeo	i	
xateji	amb	algú	desconegut	del	qual	ha	de	descobrir:	¿Quin	és	el	seu	ofici?	¿de	que	treballa?	
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Un	animador	ajudarà	al	voluntari	a	saber	que	demanar,	un	altre	animador	amagat	a	darrera	
amb	un	ordinador	farà	de	xatejador.	El	xat	sortirà	en	pantalla	grossa	i	tothom	ho	podrà	veure	i	
sentir.	 El	 voluntari	 no	 tindrà	 ordinador	 sols	 respondrà	 en	 veu	 alta	 les	 respostes.	 Tampoc	
podrà	dir	 la	 resposta	a	 la	pregunta	 fins	que	hagin	pogut	 fer	 la	 resposta	dos	o	 tres	pares.	Al	
final	se’ls	demanarà	a	tots	la	resposta	que	s’imaginen.	
	
El	diàleg	que	ha	de	mantenir	l’animador	ajudant,	l’animador	xatejant	i	el	pare	potser	aquest.	
Atenció	no	hi	haurà	res	preparat,	pot	haver	canvis	i	preguntes	o	respostes	molt	interessants,	
convé	copiar-les	pel	posterior	diàleg.	
	

B.-Comença	el	diàleg	
Recordar	que	les	respostes	dels	pares	voluntaris	seran	molt	heterogenis	(Perquè	el	diàleg	no	
està	preparat)	però	l’animador	xatejant	ha	de	reconduir	la	situació	cap	a	on	volem.	
	

Animador	ajudant:	
—	Treballem	massa	hores?	
—	Convoquem	a	distintes	persones	per	parlar	del	temps	que	treballen,	amb	

algú	que	no	veuen	ni	senten	
— Aquest	és	el	diàleg	

Animador	xatejant:	
—	Hola!	
—	Com	et	dius?	
—	A	què	et	dediques?	

Animador	ajudant:	
—	Al	final	haurà	d'endevinar	a	què	et	dediques,	insisteix	al	pare	que	faci	també	
preguntes	

Animador	xatejant:	
—	Quantes	hores	treballes?	
—	Quina	sort	...	
—	Mira,	com	jo	...	
—	Tu	també?	
—	Bé,	8	hrs,	i	després	altres	3	hrs	a	casa	
—	Vaig	atabalat	
—	Imagina't,	fins	a	l'hora	de	sopar	no	acabat	
—	Fins	i	tot	els	caps	de	setmana	em	toca	fer	coses	
—	I	a	les	vacances?	
—	També	em	toca	fer	feina	cada	dia	...	
— Tens	 temps	 per	 a	 la	 família?	 No	 gaire	 ...	 em	 veuen	 tan	 atabalat	 que	 de	

vegades	m'ajuden	
Animador	ajudant:	

— Demana-li	si	a	l'empresa	no	pots	dir	que	tens	dret	a	un	descans	després	de	la	
jornada	

Animador	xatejant:	
—	Diuen	que	cal	fer-ho	i	punt.	
— No	puc,	sinó	ja	saps	el	que	et	toca	

Animador	ajudant:	
— Què	t’expliqui	que	passa	si	no	ho	fa	

Animador	xatejant:	
—	Bronca,	m'han	arribat	a	humiliar	davant	dels	companys	
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Animador	ajudant:	
—	La	teva	professió	no	compensa	
—	Mereix	buscar	una	altra	cosa	
— No	pots	trencar	amb	els	teus	jefes?	

Animador	xatejant:	
— No	puc	trencar	amb	els	meus	jefes	

Animador	ajudant:	
—	Els	demana	que	ens	diguin	qui	creuen	que	està	darrere	de	la	pantalla	
—	Treballes	molt,	entre	setmana,	el	cap	de	setmana,	en	vacances,	la	família	et	ha	
d'ajudar	
—	Ets	empresari,	càrrec	intermedi	d'una	empresa,	el	cap	t'explota	...	
—	No	sap	dir	que	no	per	perdre	el	lloc	de	treball,	indecisió	...	
—	Com	no	siguis	metge	o	científic	...	

	
C.-La	solució	de	la	dinàmica.	

Els	pares	han	de	descobrir	que	xatejaven	amb	un	 fill	 seu.	Convé	aparaulat	un	nin,	 jove,	que	
quan	 no	 endevinin	 la	 resposta	 pugui	 sortir	 de	 darrera	 la	 porta,	 per	 crear	 més	 emoció	 i	
descobrir	que	han	xatejat	amb	un	nin.	
	

D.-Conclusió	de	l’animador	
Els	 nens	 espanyols	 són	 dels	 que	 més	 hores	 dediquen	 als	 deures,	 activitats	 extraescolars,	
activitats	esportives,	classes	de	dirigides	per	monitors,	mestres,	etc	...	
	
No	tenen	temps	de	jugar,	al	joc	lliure,	no	tenen	temps	de	parlar	amb	els	pares,	demanar	sobre	
el	mateix	dia,	no	tenen	temps	de	fer	silenci,	pregar,	etc...	
	

E.-Petit	diàleg	per	compartir	l’experiència	viscuda	
Poden	sortir	moltes	coses	interessant,	l’animador	cal	que	tingui	uns	apunts	de	els	frases,	gests	
que	han	realitzat	els	pares	voluntaris	i	els	pares	observadors	per	després	comentar-los.	
	
19:00	h	
5.-QUÈ	ENS	DIU	JESÚS	DE	TOT	AIXÒ?	QUINA	ÉS	LA	PROPOSTA	CRISTIANA?	
	

A.-	 Es	 fan	 petits	 grups	 per	 llegir	 i	 comentar	 el	 text	 evangèlic:	 Marta	 i	 Maria	 de	
l’Evangeli	de	Sant	Lluc	10,	38-41	en	veu	alta	per	algú	que	ho	proclami	bé.	
	

Pistes	de	reflexió	abans	de	llegir	el	text:	
	
-	El	relat	de	la	visita	de	Jesús	a	la	casa	de	Marta	i	Maria	el	trobem	només	en	l'evangeli	

de	Lluc.	Aquest	evangelista	es	caracteritza	per	donar	molta	importància	en	els	seus	relats	a	
les	dones,	un	dels	temes	principals	de	la	seva	evangeli.	

-	 Lluc	mostra	 com	 existia	un	 grup	de	 dones	 que	 seguien	 Jesús	 (veure	 Lc.	 8,	 1	 ss)	 i	
formaven	part	del	grup	de	deixebles	del	Senyor.	

-	La	trobada	amb	Marta	i	Maria	es	produeix	«en	el	camí».	La	successió	de	relats	que	
formen	aquesta	llarga	part	central	de	l'evangeli	de	Lluc,	Lc.	9,	51-19,	1,	centrada	en	el	viatge	
des	de	Galilea	a	Jerusalem,	constitueix	l'aportació	més	original	de	l'evangelista.	En	ell	Jesús	es	
dedica	a	formar	els	seus	deixebles	i	deixebles.	
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-	Jesús	accepta	la	invitació	a	la	casa	de	les	dones,	demostrant	una	actitud	lliure	i	
alliberadora	enfront	dels	prejudicis	de	l'època	que	no	veurien	amb	bons	ulls	la	visita	d'un	
home	(i	almenys	un	«mestre»)	a	una	casa	de	dones	soles	.	

-	A	la	casa	Jesús	alaba	l'actitud	de	Maria,	que	roman	asseguda	als	seus	peus	escoltant	
la	seva	Paraula,	i	convida	la	Marta	a	imitar-la.	Marta	estava	enfeinada	amb	les	coses	de	la	casa,	
però	 Jesús	 no	 necessita	 atencions	 especials,	 en	 la	 seva	 presència	 més	 val	 disposar-se	 a	
escoltar	als	seus	peus,	com	a	deixeble.	

	
En	veu	alta	algú	ho	proclama.	

	
Marta	i	Maria	
«Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble, i l'acollí una dona que es deia Marta. Una 
germana d'ella, que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor i escoltava la seva 
paraula. Marta, que estava molt atrafegada per poder-lo obsequiar, s'hi va atansar i digué: —
Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m'hagi deixat tota sola a fer la feina? Digues-li 
que em vingui a ajudar. El Senyor li va respondre: —Marta, Marta, estàs preocupada i 
neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor 
part, i no li serà pas presa»	

	
B.-Després	 de	 la	 lectura	 comunitària	 es	 pot	 respondre	 a	 les	 següents	 preguntes	 o	

similars:	
—	Què	vol	dir	«escoltar	l'altre»?	És	fàcil	escoltar?	O	costa	descentrar-nos	

de	les	nostres	preocupacions?	
—	Aconseguim	temps	a	la	setmana	per	escoltar	Jesús?	Algú	pot	compartir	

les	seves	experiències	personals	de	pregària,	com	ho	fem?	
—	 Comparar	 les	 actituds	 de	 Marta	 i	 Maria,	 ¿què	 ens	 diu	 l'evangeli	 de	

cadascuna?	Aplicar	a	la	nostra	vida	de	deixebles	i	deixebles.	
	
2.-Resum	de	l’animador:	

-	 Què	 vol	 dir	 Jesús?	 Quin	 és	 aquesta	 cosa	 sola	 que	 necessitem?	 Primer	 de	 tot	 és	
important	comprendre	que	no	es	tracta	de	la	contraposició	entre	dues	actituds:	l'escolta	de	la	
Paraula	 del	 Senyor,	 la	 contemplació,	 i	 el	 servei	 concret	 al	 proïsme.	No	 són	 dues	 actituds	
contraposades,	sinó,	al	contrari,	són	dos	aspectes,	tots	dos	essencials	per	a	la	nostra	vida	
cristiana;	aspectes	que	mai	s'han	de	separar,	sinó	viure	en	profunda	unitat	i	harmonia.		

-	 Però	 llavors,	per	què	Marta	 rep	 la	 reprensió,	 si	bé	 feta	amb	dolçor?	 Perquè	va	
considerar	 essencial	 només	 el	 que	 estava	 fent,	 és	 a	 dir,	 estava	 massa	 absorbida	 i	
preocupada	 per	 les	 coses	 que	 calia	 «fer».	 En	 un	 cristià,	 les	 obres	 de	 servei	 i	 de	 caritat	mai	
estan	separades	de	la	font	principal	de	cada	acció	nostra:	és	a	dir,	 l'escolta	de	la	Paraula	del	
Senyor,	 l'estar	-com	Maria-	als	peus	de	Jesús,	amb	l'actitud	del	deixeble.	I	per	això	és	que	es	
reprèn	a	Marta.	(Papa	Francesc,	21	juliol	2013)	
		 -	Exemples:	Avui	he	d'acabar	la	feina	de	trigonometria,	que	és	per	demà,	també	he	de	
anar	a	comprar	amb	 la	meva	mare;	després	veure	el	meu	programa	 favorit,	més	 tard	sortir	
amb	la	meva	xicota,	la	música	està	a	tot	volum	...	

-	Ens	preocupem	per	moltes	coses,	ens	queixem	que	hi	ha	poc	temps	per	allò	que	ens	
agrada,	però	no	ens	adonem	que	només	una	cosa	és	necessària,	escoltar	el	Senyor	en	el	nostre	
interior.	

-	L'evangeli	ens	presenta	a	una	dona	atrafegada	amb	els	quefers	de	la	casa,	ficada	en	
molts	 problemes,	 sense	 importar-li	 qui	 està	 dins	 d'ella.	 Es	 perd	 la	 dita	 de	 viure	 uns	
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moments	increïbles	al	costat	del	Mestre	de	les	gents,	però	no	s'adona	de	la	importància	que	té	
el	escoltar.	

-	Crist	ens	posa	en	guàrdia	davant	l’estrès	i	el	poc	meditar.	Cal	viure	més	de	prop	
l'evangeli.	 Amb	 això	 podem	 ser	 homes	 contemplatius	 i	 en	 el	 camp	 de	 l'apostolat	 fer	més	 i	
millor,	perquè	es	compta	amb	el	suport	de	Crist	mateix.	
	
NOTA:	Si	no	hi	ha	 temps	de	dialogar	sobre	el	 text:	Un	dia	en	 la	vida	de	 Jesús,	cal	 llegir-lo	a	
l’oratori	
	
19:15	h	
5.-Oratori	
!"	Esquema		

1.	Música	de	fons	per	fer	silenci	interior.	
2.	Ens	posem	mentalment	en	la	presència	de	Jesús.	

•	L’animador	llegirà	aquesta	frase	de	Jesús:	«Allà	on	dos	o	tres	reunits	en	el	meu	
nom,	jo	sóc	allí	enmig	d’ells».	(Mt	18,20)	

3.	Técnica	per	la	relaxació	i	interiorització	
•	Breu	moment	de	silenci	per	sentir	al	costat	de	Jesús.	
•	Mirar	amb	els	ulls	del	cor	les	coses	bones	que	ens	han	passat	aquesta	setmana.	

4.	Lectura	de	la	cita	bíblica:	Evangeli	de	Sant	Lluc	10,	38-41	
5.	Diàleg	amb	Crist	

Jesús,	quantes	vegades	he	deixat	de	banda	la	meva	pregària	per	donar-li	vol	a	la	
meva	 imaginació:	 programant,	 planejant	 els	 grans	 projectes	 que	 podria	 dur	 a	
terme,	però	oblidant	que	l'únic	que	pot	garantir	l'èxit	apostòlic	és	que	Tu	siguis	
la	part	 central	de	qualsevol	 esforç.	Permet	que	mai	oblidi	que	 la	meva	missió	
prové	de	la	teva	inspiració,	que	inicia	i	se	sosté	només	amb	la	teva	gràcia,	que	
des	del	principi	i	fins	al	final	tot	ha	de	ser	per	Tu	i	per	a	Tu.	

6.	Moment	de	pregària:	dir	en	veu	alta	els	noms	dels	seus	fills	amb	la	següent	fórmula:	
«Gràcies	Senyor,	per	en	N/.»		
7.	Es	pot	cantar	una	cançó	que	els	agradi	
8.	Pregar	tots	el	Parenostre	agafats	de	la	mà.	
9.	L’animador	conclourà	fent	una	oració	final.	

	
	
DIVERSES	ANOTACIONS:	
	
-	 Ni	 nosaltres	 ni	 els	 nostres	 fills	 som	 capaços	 de	 donar	 gràcies,	 ens	 creiem	 que	 tot	 per	
nosaltres	és	un	dret:	...	tinc	dret	en	això	...	
-	 Sobre	 una	 societat	 liquida:	 Vivim	 en	 un	 món	 de	 canvis?	 No!	 Vivim	 en	 un	 canvi	 de	 món	
(Eugeni)	
-	Sobre	la	postmodernitat:	Quin	és	el	pont	més	fort?	El	de	corda,	aguanta	tots	els	embats	(Pep	
Massot)	
-	Dins	la	institució	de	la	família	un	aprèn	el	sentit	de	la	democràcia,	però	la	família	mai	serà	un	
àmbit	democràtic.	
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TEMES	DELS	PARES	DEL	PROCÉS	DE	FE	I	(Segon	curs)	
	

TEMA	02	
Gestionant	les	emocions	

Diumenge	4	de	desembre	de	2016,	a	les	18	h	
	

PREPARACIÓ	PREVIA:	
1.-Vídeo	dels	nins	parlant	dels	pares:	EMOCIONA’T	
2.-Vídeo:	Superhéroe	de	la	basura	yo	quiero	ser		
3.-Fulles	quartilla	amb	l’Evangeli	i	les	preguntes	

	
18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó	o	té	i	es	reparteixen	algunes	galetes.	Després	
del	cafè	es	fa	el	grup.	Si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	
de	la	rectoria.	

	
18:40	h	
1.-Objectius	

-	Ajudar	als	pares	a	expressar	els	seus	sentiments	sobre	la	seva	relació	familiar.	
-	Reconèixer	el	que	aprecien	l'un	de	l'altre.	
-	Qualificar	el	nivell	d'amor	que	comparteixen	entre	ells.	

	
2.-Projecció	del	vídeo:	

Vídeo:	Superhéroe	de	la	basura	yo	quiero	ser	
	
3.-Roller-playing:	L’entrevista	televisiva	
L’objectiu	és	que	els	pares	parlin	dels	seus	 fills.	Per	ambientar	 la	dinàmica	es	dirà	als	pares	
que	hem	arribat	 a	un	plató	de	 televisió	 i	 que	 s’enregistrarà	 l’escena,	 en	 la	qual	hi	haurà	un	
entrevistat	i	un	entrevistador.	Com	si	fos	un	plató	de	televisió.	La	idea	és	que	l’entrevistador	
faci	 preguntes	 al	 pare	 o	 a	 la	 mare	 i	 aquests	 treguin	 la	 part	 més	 sensible	 d’ells	 mateixos	 i	
l’estimació	que	 tenen	cap	als	 seus	 fills.	En	 realitat	en	els	homes	 les	 costa	més	expressar	 les	
seves	emocions	cap	als	seus	fills.	Però	cal	fer	un	esforç	perquè	puguin	sortir	a	rotlle	tant	pares	
com	a	mares.		

Es	demana	que	surti	a	rotlle	un	voluntari.	El	primer	entrevistador	ha	de	ser	l'animador,	
el	segon	ja	potser	un	dels	pares	que	fa	l'entrevista	a	un	altre	pare.	El	primer	que	fa	és	
demanar	el	noms	dels	seus	fills	a	l’entrevistat	i	es	dirigeix	sempre	al	pare	amb	el	nom	
personalitzat	 del	 seus	 fills.	 Les	 preguntes	 que	 pot	 fer	 l’entrevistador	 poden	 ser	
aquestes	o	similars:	

	
-	Com	son	els	teus	fills?		
-	Te	sents	insegur	de	ser	pare?	
-	Trobes	que	no	ets	lo	suficient	bo	pel	teu	fill?	
-	Voldries	donar-li	algo	al	teu	fill	que	ets	capaç	de	donar-li?	
-	Que	notes	que	te	falta	per	ser	un	bon	pare/mare	amb	els	teus	fills?	
-	Què	te	pareix	que	necessiten	els	teus	fills	de	tu?	
-	Què	és	lo	que	tu	necessites	del	teu	fill?	
-	Quin	és	la	teva	pitjor	por	referent	al	teu	fill?	



Parròquies de Sant Miquel de Llucmajor i Sant Jaume de s'Estanyol 
Plaça Santa Catalina Tomás, 6 - 07620 Llucmajor (Illes Balears) - Tel. 671 022 220 

cristiansdellucmajor@gmail.com - www.cristiansdellucmajor.com - Facebook: Cristians de Llucmajor - Twitter: @cristllucmajor 

 

ACOMPANYANTS DE PARES - SEGON CURS / 2 

 

-	Com	te	sent	amb	el	que	fas	pel	teu	fill?	
-	Els	vostres	fills	vos	han	prohibit	realitzar	moltes	coses	que	desitjaríeu?		
-	Compensa	el	sacrifici,	per	la	vida	dels	fills?	
	

Al	finalitzar	un	entrevistat,	es	demana	que	passi	un	altre,	fins	que	el	temps	doni.	
	
18:55	h	
1.-Introducció	de	l’animador:	
Sant	Pau	va	inserir	en	una	de	les	seves	cartes	una	lliçó	sobre	la	naturalesa	de	l'amor	de	Déu	
que	dona	el	seu	capítol	a	part,	1	Corintis	13.	Es	coneix	com	el	«capítol	de	 l'amor».	Àgape	és	
una	paraula	que	molts	cristians	reconeixen.	
	
Havien	de	entendre	que	el	motiu	de	qualsevol	manifestació	espiritual	és	molt	important,	i	que	
l'únic	motiu	acceptable	és	 l'amor.	Els	dons	més	espectaculars	perdran	el	 seu	valor	si	es	
practiquen	amb	orgull.	Si	la	persona	que	manifesta	un	do	té	gelosia,	duresa,	indecència	
o	enuig,	no	aprofitarà	res	per	a	si	ni	per	als	altres.		
	
Aquestes	 eren	paraules	 fortes	per	 a	 una	 congregació	dividida	per	 la	 seva	 afecció	 a	mestres	
humans.	No	obstant	això,	la	gent	que	es	comportava	indecentment	a	les	reunions	de	comunió	
necessitava	una	exhortació	així.	El	missatge	no	 té	 límit	de	 temps,	perquè	 l'amor	és	un	 tema	
que	s'ha	de	proclamar	en	l'Església	una	i	altra	vegada.	
	
2.-Desenvolupament:	
Es	llegeix	en	grup	gran	i	en	veu	alta	el	text	de	la	Carta	de	Sant	Pau	als	Corintis	
	
El	camí	incomparable	de	l’amor	

Si	 jo	 parlés	 els	 llenguatges	 dels	 homes	 i	 dels	 àngels	 però	 no	 estimés,	 seria	 com	 una	
esquella	sorollosa	o	un	címbal	estrident.	Si	tingués	el	do	de	profecia	i	penetrés	tots	els	
designis	 amagats	 de	 Déu	 i	 tot	 el	 coneixement,	 si	 tingués	 tanta	 fe	 que	 fos	 capaç	 de	
moure	les	muntanyes,	però	no	estimés,	no	seria	res.	Si	repartís	tots	els	meus	béns	als	
pobres,	fins	i	tot	si	em	vengués	a	mi	mateix	per	esclau	i	tingués	així	un	motiu	de	glòria,	
però	no	 estimés,	 de	 res	no	 em	 serviria.	El	 qui	 estima	 és	pacient,	 és	 bondadós;	 el	 qui	
estima	 no	 té	 enveja,	 no	 és	 altiu	 ni	 orgullós,	no	 és	 groller	 ni	 egoista,	 no	 s'irrita	 ni	 es	
venja;	no	s'alegra	de	la	mentida,	sinó	que	troba	el	goig	en	la	veritat;	7	tot	ho	excusa,	tot	
ho	creu,	tot	ho	espera,	tot	ho	suporta.	L'amor	no	passarà	mai.	Vindrà	un	dia	que	el	do	
de	profecia	serà	inútil,	que	el	do	de	parlar	en	llengües	s'acabarà,	que	el	do	de	conèixer	
serà	també	inútil.		Ara	els	nostres	dons	de	coneixement	i	de	profecia	són	limitats.	Però	
quan	 vindrà	 allò	 que	 és	 perfecte,	 serà	 inútil	 allò	 que	 és	 limitat.		Quan	 era	 un	 infant,	
parlava	com	un	infant,	pensava	com	un	infant,	raonava	com	un	infant;	però	d'ençà	que	
sóc	un	home,	tinc	per	inútil	el	que	és	propi	dels	infants.		Ara	hi	veiem	de	manera	fosca,	
com	en	un	mirall	poc	clar;	després	hi	veurem	cara	a	cara.	Ara	el	meu	coneixement	és	
limitat;	després	coneixeré	del	tot,	tal	com	Déu	em	coneix.	Mentrestant,	subsisteixen	la	
fe,	l'esperança	i	l'amor,	tots	tres;	però	l'amor	és	el	més	gran.	(1Cor	13,	1-13)	

	
19:00	h	
3.-	Treball	personal	
En	aquests	versets,	Sant	Pau	parla	del	significat	de	l'amor	cristià.	Lliurament	a	cada	persona	
un	 llapis	 i	 una	 fotocòpia	 del	 full	 «test	 d'amor	 familiar».	 Tenim	 l'oportunitat	 d'elogiar	 als	
nostres	pares	o	fills.	Ara	és	temps	que	vegem	mes	de	prop	com	és	amor	que	compartim	amb	
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ells.	 Es	 dona	 un	 temps	 prudencial	 per	 què	 personalment	 responguin	 al	 test,	 es	 pot	 posar	
música	ambiental	per	ambientar.	
	
TEST	DE	L’AMOR	FAMILIAR	
Llegeix	cadascuna	de	les	afirmacions	de	«l'amor	és	...».	Després,	auto-avalua't	en	un	rang	de	l'1	
al	10	d'acord	si	comparteixes	cada	qualitat	de	l'amor	amb	els	teus	fills.	(1	=	mai;	10	=	sempre).	
Has	de	ser	honest	en	les	teves	respostes.	
	

1.	L'amor	és	pacient.	
Sóc	 pacient	 amb	 el	meu	 fill.	 Tracto	 de	 veure	 les	 coses	 des	 del	 seu	 punt	 de	 vista	 per	
entendre	que	és	el	que	el	motiva.	És	difícil	que	em	faci	enfadar.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	
2.	L'amor	és	bondadós.	
Sóc	atent	i	considerat	amb	el	meu	fill.	Busco	el	millor	per	a	ell.	Estimo	el	que	fa	per	mi	i	
l'hi	faig	saber.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	
3.	L'amor	no	és	envejós.	
No	m'enfado	quan	el	meu	fill	fa	alguna	cosa	que	no	puc	fer.	No	porto	el	compte	de	les	
coses	que	el	meu	fill	té	l'oportunitat	de	fer	(o	tenir).	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

4.	L'amor	no	és	jactanciós.	
No	 pretenc	 ser	 la	 persona	 més	 important	 en	 la	 meva	 família.	 No	 vull	 rebre	 massa	
atenció.	Intento	fer	que	el	meu	fill	se	senti	important.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	
5.	L'amor	no	és	orgullós.	
No	penso	que	sóc	millor	que	el	meu	fill.	No	faig	sentir	malament	al	meu	fill	quan	sento	
que	no	compleix	amb	les	meves	expectatives.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

6.	L'amor	no	es	comporta	amb	rudesa.	
No	li	contesto	de	mala	manera	al	meu	fill.	No	tracto	deliberadament	de	ferir	al	meu	fill	
amb	les	meves	accions	o	amb	paraules.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

7.	L'amor	no	és	egoista.	
No	tracto	que	el	meu	fill	faci	sempre	les	coses	a	la	meva	manera.	No	demano	que	el	meu	
fill	s'emmotlli	als	meus	desitjos	només	per	fer	les	coses	més	fàcils	per	a	mi.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

8.	L'amor	no	s'enfada	fàcilment.	
No	m’enfado	amb	el	meu	fill	quan	no	fa	el	que	desig.	No	faig	enrabiar	intencionalment	
al	meu	fill.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

9.	L'amor	no	guarda	rancor.	
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Perdono	al	meu	fill.	No	li	guardo	rancors,	ni	em	burlo	dels	seus	errors.	
Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

10.	L'amor	no	es	delecta	en	la	maldat,	sinó	que	s'alegra	amb	la	veritat.	
No	 em	 ric	 dels	 errors	 del	meu	 fill.	 Intento	 donar-li	 suport	 quan	 passa	 per	moments	
difícils.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
	

11.	L'amor	no	es	rendeix.	
Quan	 m’enuig	 amb	 el	 meu	 fill,	 no	 deixo	 que	 això	 s'interposi	 en	 la	 nostra	 relació.	
M’esforço	per	resoldre	sanament	els	nostres	problemes.	

Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sempre	
19:05	h	
4.-	Reunió	amb	petit	grup:	
Una	vegada	acabat	el	test	es	fan	grups	de	4	persones	per	parlar	i	comentar	el	test,	i	sobretot	
respondre	a	les	següents	preguntes	
	

·	Per	que	és	tan	difícil	mostrar	l'amor	veritable	als	nostres	pares	o	fills?	
·	On	has	posat	la	teva	qualificació	més	alta?	I	la	més	baixa?	
·	Quines	són	algunes	coses	que	pots	fer	per	pujar	els	teus	qualificacions	baixes?	

	
19:10	h	
5.-	Reunió	amb	gran	grup:	
	
Resum	de	l’animador:	
«Si	no	tinc	caritat»	(àgape-amor).	En	anglès,	la	paraula	«amor»	té	diversos	significats:	

•	Amor	romàntic	o	sexual.	
•	Amistat	-	afecte.	
•	Preocupació	pel	benestar	d'una	altra	persona.	
•	Una	simple	expressió	d'entusiasme	«M'encanta	la	xocolata».	

	
Aquestes	diferències	ens	poden	confondre.	Per	exemple,	algú	que	diu	«t'estimo»	pot	voler	dir	
que	ell	o	ella	només	busca	satisfer	 les	 seves	necessitats	 sexuals	 (o	altres	necessitats	 com	 la	
seguretat).	Això	és	molt	diferent	a	una	persona	el	amor	per	algú	primerament	es	preocupa	pel	
seu	benestar.	
	
La	 llengua	 grega	 resol	 aquestes	 ambigüitats	 utilitzant	 tres	 paraules	 diferents	 per	 «amor»,	
eros,	philos,	i	àgape.	
	

•	Eros	és	l'amor	romàntic	o	sexual.	
•	Philos	és	l'amor	de	germanor	-	amistat	-	companyonia.	
•	Agape	té	a	veure	amb	la	preocupació	pel	benestar	de	l'altra	persona.	

	
-	Eros	no	s'utilitza	en	el	Nou	Testament.	
	
-	Philos	i	la	seva	forma	verbal,	phileo,	apareixen	55	vegades	en	el	Nou	Testament	i	s'usen	per	
expressar	l'afecte	que	una	persona	sent	per	una	altra	(Mateu	10:37;	Lluc	14:12;	Joan	11:	3,	11	
)	i	l'amor	de	Déu	pel	seu	poble	(Joan	16:27)	tot	i	això,	agape	i	agapáo	s'usen	més	freqüentment	
per	referir-se	al	amor	de	Déu.	
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-	Agape	i	la	seva	forma	verbal	agapáo	apareixen	253	vegades	en	el	Nou	Testament.	S'utilitzen	
per	parlar	de	l'amor	que	Déu	té	per	la	seva	gent	(Romans	5:	8;	1	Joan	4:	8)	i	per	l'amor	que	
una	persona	sent	cap	a	una	altra	(1	Corintis	13).	Quan	Jesús	diu	que	els	dos	manaments	més	
importants	 són	 «estima	 el	 Senyor	 el	 teu	 Déu»	 i	 «estima	 el	 teu	 proïsme	 com	 a	 tu	 mateix»,	
utilitza	el	verb	agapáo	en	lloc	de	phileo.	En	la	seva	gran	capítol	d'amor	(1	Corintis	13),	Pablo	fa	
servir	àgape	exclusivament.	
	

Amor	àgape	es	tracta	tant	de	«fer»	com	de	«sentir».		
Requereix	acció.		
Requereix	que	demostrem	el	nostre	amor	d'una	manera	pràctica.		

	
Una	persona	que	estima	amb	àgape	farà	el	possible	per	alimentar	els	famolencs,	per	donar	de	
beure	als	assedegats,	per	estendre-li	la	benvinguda	a	un	estranger,	per	vestir	al	nu	i	per	visitar	
al	malalt	 i	 al	pres	 (Mateu	25:	31-	46).	Aquestes	accions	són	 les	que	hem	de	seguir	si	de	
veritat	estimem	els	altres	amb	amor	àgape.	
	
19:15	h	
Al	 finalitzar	 la	 posada	 en	 comú,	 es	 demana	 que	 passi	 un	 altre,	 al	 final	 de	 la	 dinàmica	
l’animador	projecte	el	vídeo	que	han	gravat	els	seus	 fills,	 fent	veure	que	els	 fills	 les	estimen	
molt	més	de	lo	que	es	poden	imaginar.	
	
Vídeo:	Lo	molt	que	m’estima	el	meu	fill	
	

DEMANAM	ALS	VOSTRES	FILLS	QUE	DIBUIXIN	COM	SON	ELS	SEUS	PARES	-	ELS	
PARES	NO	SON	CONSCIENTS	DE	LO	MOLT	QUE	LES	ESTIMEN	ELS	SEUS	FILLS	-	
EL	QUE	ELS	TEUS	FILLS	VEUEN	DE	TU,	NO	HO	VEU	NINGÚ	MÉS.	

	
19:25	h	
Conclusió	de	la	dinàmica	i	de	la	jornada:	
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TEMES	DELS	PARES	DEL	PROCÉS	DE	FE	I	(Segon	curs)	
	

TEMA	04	
QUÈ	ÉS	L’ESGLÉSIA?	-	SEGONA	PART	

Diumenge	19	de	febrer	de	2017,	a	les	18	h	
	

PREPARACIÓ	PREVIA:	
1.-	Videos	
2.-	Fulles	quartilla	amb	l’Evangeli	

	
18:00	h	
Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó	o	té	i	es	reparteixen	algunes	galetes.	Després	del	
cafè	es	fa	el	grup.		
	
18:15	h	
1.-	OBJECTIU	D’AQUESTA	SESSIÓ	

-	Descobrir:	Què	és	l’Església	de	Jesucrist?	
-	Descobrir:	Com	utilitzem	l’església?	

	
2.-	DATOS	DE	LA	SESSIÓ	ANTERIOR	
Varen	 sortir	 coses	molt	 interessants	 a	 la	 sessió	 anterior	 aquí	 va	 un	 resum.	 L’animador	 ho	
escriu	a	la	pissarra	perquè	és	vegi	gràficament.	
	
Cal	rompre	alguns	estereotipus	de	l’església	com	a	tal:	
	

1.-	Diferenciar	ESGLÉSIA	com	a:	institució	eclesial	/	comunitat	de	creients	
	
2.-	 Per	 lliure	 o	 en	 grup:	12	deixebles	 /	per	 lliure	 seria	 un	 altre	 religió	 (o	 vosaltres	
voleu	que	el	nin	faci	la	Primera	Comunió	tot	sol?)	
	
3.-	 L’Església	 està	 obsoleta?	 L’església	 com	 institució	 Si!	 /	 L’Església	 com	 a	
Comunitat	de	creients	son	els	qui	demanen	els	sagraments.	
	
4.-	 L’economia	 de	 l’església:	 Té	 molt	 de	 doblers!	 Voleu	 veure	 els	 gastos	 de	
manteniment	 de	 l’Església	 nostre?	 Podríem	 vendre	 l’edifici?	Qui	 de	 vosaltres	 voldria	
casar-se	 o	 fer	 l’eucaristia	 en	 una	 casa	 particular	 com	 feien	 els	 primers	 cristians.	
L’Església	deu	als	bancs	9,6	milions	d’euros.	Transparència	total,	comptes	auditoriats.	
	
5.-	 Durant	 la	 història	 les	 persones	 hem	 convertit	 a	 l’Església	 de	 Jesús	 (comunitat	 de	
creients)	en	una	estructura	i	una	institució	massa	pesada.	
	
6.-	Basta	fer	el	bé	per	ser	cristià?	I	els	musulmans,	jueus,	budistes,	no	han	de	fer	el	bé?.	
Fer	el	bé	és	tasca	de	tot	ciutadà,	però	no	de	un	creient,	i	menys	en	Jesucrist.		

Tema	de	la	religió	cristiana:	¿Què	és:	una	creença,	una	moral,	transcendència	de	
l’home?.	Per	saber	que	hem	de	fer	les	coses	ben	fetes	no	és	necessari	ser	cristià	
(Creients	en	Jesús),	sinó	bon	ciutadà	
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18:20	h	
3.-	TEXT	EVANGÈLIC:	
És	 fan	 grups	de	4	persones	 i	 se’ls	 dona	 el	 text	 evangèlic	 perquè	ho	 llegeixin	 i	 comentin	 les	
preguntes	proposades.	
	

Vida	de	la	primera	comunitat	(Fets	2,	42-47)	
Tots	els	qui	eren	batiats	eren	constants	a	escoltar	l'ensenyament	dels	apòstols	i	a	viure	
en	comunió	fraterna,	a	partir	el	pa	i	a	assistir	a	les	pregàries.	Per	mitjà	dels	apòstols	es	
feien	molts	prodigis	 i	senyals,	 i	 la	gent	sentia	un	gran	respecte	pels	cristians.	Tots	els	
creients	en	Jesús	vivien	units	i	tot	ho	tenien	al	servei	de	tots;	venien	les	propietats	i	els	
béns	per	distribuir	els	diners	de	 la	venda	segons	 les	necessitats	de	cadascú.	Cada	dia	
eren	 constants	 a	 assistir	 unànimement	 al	 culte	 del	 temple.	 A	 casa,	 partien	 el	 pa	 i	
prenien	junts	el	seu	aliment	amb	joia	i	senzillesa	de	cor.	Donaven	gràcies	a	Déu	i	eren	
ben	 vistos	 de	 tot	 el	 poble.	 I	 cada	 dia	 el	 Senyor	 afegia	 més	 gent	 a	 la	 comunitat	 que	
acollia	la	salvació.	

	
Preguntes	proposades:	
	
1.-	Què	és	el	que	t’impacta	més	de	les	primeres	comunitats	de	cristians?	
2.-	Quines	coses	fallen	en	les	nostres	comunitats	cristianes	en	diferencia	de	les	primeres?	
3.-	Què	cal	fer	per	viure	l’esperit	de	Jesucrist	o	del	cristianisme	primitiu?	
	
A	la	posada	en	comú	un	secretaria	va	donant	resposta	a	les	respostes	de	les	preguntes	i	es	pot	
obrir	un	breu	debat.	
	
18:35	h	
	
4.-	EXEGESI	PER	PART	DE	L’ANIMADOR:	
L'església	que	va	 començar	 a	 existir	després	de	 la	mort	de	 Jesús	 i	 amb	els	 apòstols	 reunits	
amb	assemblea.	
	

«I	eren	constants	en	la	doctrina	dels	apòstols,	a	la	comunió	amb	els	altres,	al	partir	
el	pa	i	en	les	oracions»	

	 Tenim	aquí	quatre	marques	visibles	de	l'Església	local,	i	són:	
	

1. Perseverança	 en	 la	 doctrina	 dels	 apòstols.	 Diu	 aquí	 que	 aquestes	 persones	 eren	
constants	a	la	doctrina	dels	apòstols.	La	marca	d'una	Església,	es	defineix	en	la	mesura	
que	s'adhereix	a	la	doctrina	dels	apòstols	o	no.	La	doctrina	correcta	era	un	dels	senyals	
d'identitat	de	l'església	visible.	

	
2. La	Comunió.	Compartien	les	coses	de	Crist,	fets,	històries,	ensenyances,	etc...	

	
3. El	partir	el	pa.	El	partir	el	pa	era	més	que	simplement	celebrar	el	ritu	del	Sopar	del	

Senyor.	Significava	ser	portats	a	un	companyerisme	i	a	una	relació	amb	Crist,	 i	a	una	
relació	l'un	amb	l'altre	en	el	nom	de	Crist.	

	
4. I	 en	 quart	 lloc	 tenim	 les	 Oracions.	 Això	 també	 és	 una	marca.	 Aquesta	 marca	 que	

gairebé	es	passa	per	alt,	que	s'ha	anat	desdibuixant	amb	el	temps,	amb	el	resultat	que	
l'oració	és	el	punt	feble	de	l'església.	No	oblidem	que,	en	realitat,	l'oració	és	l'actiu	més	
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important	de	l'església.		
«Tots	 els	 que	 havien	 cregut	 estaven	 junts	 i	 tenien	 en	 comú	 totes	 les	 coses:	 venien	 les	
propietats	 i	 els	 seus	 béns	 per	 distribuir	 a	 tots	 segons	 la	 necessitat	 de	 cadascú.	
Perseveraven	 unànimes	 cada	 dia	 al	 Temple,	 i	 partint	 el	 pa	 a	 les	 cases	menjaven	 junts	
amb	 alegria	 i	 senzillesa	 de	 cor,	 lloant	 Déu	 i	 tenint	 favor	 amb	 tot	 el	 poble.	 i	 el	 Senyor	
afegia	cada	dia	a	l'església	els	que	havien	de	ser	estalvis»	
	
Mai	ha	estat	l'Església	tan	forta	espiritualment,	com	ho	va	ser	en	aquest	llavors.	Ara,	aquesta	
classe	 de	 vida	 que	 s'esmenta	 aquí,	 gairebé	 no	 podria	 portar-se	 a	 la	 pràctica	 en	 l'actualitat,	
perquè	 hi	 ha	massa	 cristians	 que,	 lamentablement	 estan	més	 controlats	 pels	 desitjos	 de	 la	
societat	consumista	que	per	l'Esperit	Sant	de	Déu.		
	
Mirant	 al	 nostre	 voltant,	 a	 l'escepticisme,	 a	 la	 pèrdua	 de	 certs	 valors	 espirituals	 en	 una	
societat	 que	 es	 defineix	 com	 secular,	 i	 considerant	 certs	 aspectes	 problemàtics	 de	 la	 vida	
individual	i	en	societat,	problemes	per	als	quals	ningú	ha	trobat	una	solució,	i,	per	altra	banda,	
havent	 vist	 el	 nivell	 espiritual	 que	 va	 caracteritzar	 els	 primers	 cristians,	 ¿no	 voldria	 vostè,	
amic	oient,	gaudir	d'aquesta	qualitat	de	vida?	Vostè	mateix	pot	dirigir-se	a	Déu,	buscant	el	seu	
perdó,	la	seva	salvació	pels	mèrits	de	Crist.	I	Ell	li	demostrarà	el	que	pot	fer	per	vostè.	
	
18:40	h	
4.-	RESUMEN	FINAL	
	
¿Què	veniu	a	cercar	a	la	Comunitat	Parroquial	(l'església)?	

1.	Un	Procés	de	Fe	pels	vostres	fills.	Un	camí	de	formació	cristiana	que	no	acaba	en	la	
Primera	Comunió.	

2.	El	Sagrament	de	l'Eucaristia	(fer	la	Primera	Comunió)	i	ja	està.	
	
¿Teniu	cap	vincle	amb	la	Comunitat	de	Cristians?		
	

Exemple:	Els	pares	accepteu	qualsevol	cosa	con	tal	de	 fer	 la	Primera	Comunió,	sense	
cap	 tipus	de	problema	per	acompanyar	els	nins	 i	nines	cada	setmana	a	 l'oratori	 i	un	
cop	al	mes	a	la	catequesi	familiar.	

	
Història	de	l’Església	
Dins	 la	 Història	 de	 l'Església	 la	 conversió	 dels	 pagans	 al	 cristianisme	 fou	 de	 la	 següent	
manera:	en	un	primer	moment	la	gent	feia	un	procés	amb	un	padrino,	un	camí	de	3	anys	VIDA	
CRISTIANA	(primer	anunci:	descobrir	a	Jesús	com	el	Salvador	del	Món	i	com	un	amic	en	qui	
puc	confiar)	després	es	batiàvem	i	després	començava	la	catequesi,	per	poder	comprendre	els	
continguts	teològics,	TEOLOGIA	CRISTIANA.	
	
L'Església	casta	y	meretrix.	
L'Església	és	una	meretriu	que	totes	 les	nits	es	dona	a	 la	prostitució;	 i	casta	perquè	Crist	es	
compadeix	d'ella	cada	matí,	li	renta	els	pecats	i	l'estima.	
	
¿Vos	sentiu	comunitat	cristiana?	
Suposo	que	si!	
Ara	bé	compliu	amb	les	obligacions	de	la	comunitat.	Això	és	com	un	que	va	al	cine	un	cop	cada	
tres	mesos	o	cada	setmana,	¿Qui	és	el	cinèfil?,	o	un	que	va	d'excursió	cada	setmana	és	pot	dir	
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excursionista,	 o	 que	 els	 agrada	 l'excursionisme.	 Però	 un	 que	 se	 considera	 cristià	 i	 no	
col·labora	en	res	amb	la	seva	comunitat	no	es	pot	dir	cristià:	
	
	 -	 Aspectes	 econòmics	 en	 l'ajuda	 del	 manteniment	 de	 l'edifici,	 amb	 les	 activitats	
pastorals	(ens	queixem	per	pagar	la	Bíblia	que	hem	comprat	als	vostres	fills,	pagar	la	neteja	de	
les	sales,	la	llum,	l'aigua,	etc...	volem	que	hi	hagi	un	bany	nou,	que	hi	hagi	calefacció).	
	 -	Ajuda	als	més	necessitats,	no	de	lo	que	ens	sobra	(contenidors	de	roba,	o	aliments	a	
la	campanya	del	bote	o	d'advent)	(exemple:	un	nin	respon,	a	nosaltres	ens	sobraven	3	sabates	
i	ho	hem	donat	als	pobres)	sinó	de	lo	que	ens	falta,	per	exemple:	temps	als	majors,	a	qualque	
voluntariat,	etc...	
	 -	A	nivell	celebratiu.	Acompanyeu	els	nins	a	l'oratori	i	quedeu	amb	ells	per	a	pregar?	
Ensenyeu	al	vespre	a	acomiadar-se	de	Jesús	i	a	donar	gràcies	del	dia.	Acompanyeu	als	nins	a	
l'església,	ensenyant	els	aspectes	religiosos,	participeu	a	 les	celebracions	de	l'eucaristia	amb	
els	nins,	i	quan	no	hi	ha	catequesi,	misses	familiars.		
	 -	A	nivell	formatiu,	a	les	reunions	per	saber	més	sobre	la	fe	cristiana	i	avançar	amb	el	
coneixement	de	la	nostra	fe.	Vos	prepareu	i	vos	formeu	cristianament,	en	reunions	d'estudi	de	
l'evangeli	o	de	formació	al	Procés	de	Fe.	

-	A	nivell	espiritual,	resar	o	pregar	a	casa	amb	els	nins		
	

Església	domèstica	
Com	 a	 cristians	 l'església	 al	 CV	 II	 diu	 que	 l'«església	 domestica»	 és	 la	 família.	 Dins	 ella	
anunciem	 a	 Jesucrist,	 vivim	 amb	 els	 valors	 de	 Jesucrist,	 perquè	 els	 nins	 venen	 sense	 cap	
sentiment	espiritual,	ni	de	transcendència,	o	som	d'aquells	que	diuen:	

—	Ves	a	catequesi	i	allà	t'ho	ensenyaran	tot,	jo	no	sé	res!!.		
O	pares	que	les	envien	i	després	el	seu	testimoni	de	vida	és	incoherent	e	inconseqüent	amb	els	
que	diuen	als	fills:		

— Ah!	No	te	creguis	res	de	tot	lo	que	te	diuen.	
Els	 nins	 ho	manifesten	 dient:	 el	meu	 pare	 no	 creu	 en	 totes	 aquestes	 coses	 i	me	 diu	 que	 jo	
tampoc	he	de	creure.	
	
¿Què	venim	a	demanar	a	l'Església?	
Un	camí	pels	fills,	un	Procés	de	Fe,	o	un	veniu	a	comprar	un	sagrament	com	qui	compra	el	pa	
en	el	forn	i	no	vol	saber	res	del	forner?	
	
Estam	 convertint	 a	 l'església	 i	 als	 creients	 en	 una	 «prostituta»	 que	 se	 ven	 per	 doblers,	 en	
aquest	cas	per	gràcia	de	Déu	(sagraments)	a	l'evangeli	hi	ha	un	fragment	que	diu	Jesús:	

— «no	doneu	les	perles	als	porcs»		
I	un	teòleg	protestant	mort	pels	nazis	en	un	camp	de	concentració	i	referent	molt	important	
en	la	teologia	del	futur,	parla	de	«gràcia	barata»	és	a	dir	donar	un	sagrament	a	algú	que	no	te	
un	seguiment	ferm	de	Jesucrist,	o	un	seguiment	cristià	de	la	seva	fe.	
	
18:45	h	
5.-	PROJECCIÓ	VIDEO:	Importancia	de	vivir	en	comunidad	(4,35	minutos)	
	
18:55	h	
6.-ORATORI	
Baixem	a	l’oratori	per	a	pregar	
	
uw Esquema	 	
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1.	Música	de	fons	per	fer	silenci	interior.	
	
2.	Ens	posem	mentalment	en	la	presència	de	Jesús.	

•	L’animador	llegirà	aquesta	frase	de	Jesús:	«Allà	on	dos	o	tres	reunits	en	el	meu	
nom,	jo	sóc	allí	enmig	d’ells».	(Mt	18,20)	

	
3.	Técnica	per	la	relaxació	i	interiorització	

•	Breu	moment	de	silenci	per	sentir	al	costat	de	Jesús.	
•	Mirar	amb	els	ulls	del	cor	les	coses	bones	que	ens	han	passat	aquesta	setmana.	
	
	

4. Lectura	de	la	cita	bíblica:	(1Cor,	12,12-30)	Un	sol	cos	amb	molts	membres	
	

«El	Crist	és	com	el	cos	humà,	que	és	un,	encara	que	tingui	molts	membres:	tots	els	
membres,	 ni	 que	 siguin	 molts,	 formen	 un	 sol	 cos.	Tots	 nosaltres,	 jueus	 i	 grecs,	
esclaus	i	lliures,	hem	estat	batejats	en	un	sol	Esperit	per	a	formar	un	sol	cos,	i	tots	
hem	rebut	com	a	beguda	un	sol	Esperit.	Ara	bé,	el	cos	no	consta	d'un	sol	membre,	
sinó	 de	molts.	Si	 el	 peu	 deia:	 «Com	 que	 no	 sóc	mà,	 no	 sóc	 del	 cos»,	 no	 per	 això	
deixaria	de	ser	del	cos.	I	si	l'orella	deia:	«Com	que	no	sóc	ull,	no	sóc	del	cos»,	no	per	
això	deixaria	de	ser	del	cos.	Si	tot	el	cos	fos	ull,	com	podria	sentir-hi?	Si	tot	el	cos	fos	
oïda,	com	podria	olorar?	Però	Déu	ha	distribuït	en	el	cos	cada	un	dels	membres	de	
la	manera	 que	 li	 ha	 semblat.	Si	 tot	 el	 cos	 es	 reduís	 a	 un	 sol	membre,	 on	 seria	 el	
cos?	Així,	doncs,	els	membres	són	molts,	però	el	cos	és	un	de	sol.	L'ull	no	pot	dir	a	la	
mà:	«No	em	fas	cap	falta»,	ni	tampoc	el	cap	als	peus:	«No	em	feu	cap	falta.»	Ben	al	
contrari,	els	membres	del	cos	que	semblen	més	 febles	són	els	més	necessaris.	 [...]	
Doncs	bé,	vosaltres	formeu	el	cos	de	Crist,	i	cadascú	n'és	un	membre.	En	l'Església,	
Déu	 ha	 posat,	 en	 primer	 lloc,	 apòstols;	 en	 segon	 lloc,	 profetes;	 en	 tercer	 lloc,	
mestres;	després,	els	qui	tenen	poder	d'obrar	miracles;	després,	els	qui	tenen	el	do	
de	guarir,	d'ajudar	els	altres,	de	guiar-los,	de	parlar	en	llengües.	¿Són	tots	apòstols?	
¿O	tots	profetes?	¿O	tots	mestres?	¿Tots	fan	miracles?»	

	
5. Petita	reflexió:		

Nosaltres	 com	 Església	 pertanyen	 a	 Jesucrist	 i	 la	 nostra	 família	 també	 pertany	 a	
l’església.	El	CVII	diu	que	la	família	és:	«l’església	domestica».	Per	aquest	motiu	vos	
convit	 a	 un	moment	 de	 pregària:	 dir	 en	 veu	 alta	 els	 noms	 dels	 seus	 fills	 amb	 la	
següent	fórmula:	«Gràcies	Senyor	pels	qui	formen	la	meva	església	domèstica:		
en	N/.	i	N/.»	
	

6. Es	pot	cantar	una	cançó	que	els	agradi	
	
7.	Pregar	tots	el	Parenostre	agafats	de	la	mà.	
	
8.	L’animador	conclourà	fent	una	oració	final.	

	
19:25	h	
7.	FINAL	DE	LA	SESSIÓ	
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ANNEX	SOBRE	L’ESGLÉSIA	
	
Què	és	L'Església?	
	
CONFUSIÓ.	Hi	 ha	molta	 confusió	 fa	 al	 sentit	 i	 a	 l'aplicació	 de	 la	 paraula	 «església».	 És	 cosa	
comú	sentir	aquests	dies	l'expressió	d'«anar	a	l'església»	[amb	un	lloc	en	ment].	Tal	expressió	
no	 es	 troba	 en	 el	 Nou	 Testament,	 ni	 autor	 algun	 del	 Nou	 Testament	 fa	 referència	 al	 lloc	
d'assemblea	com	l'església.	L'església	es	compon	dels	estalvis,	o	sigui	dels	fills	de	Déu.	
	
EL	SIGNIFICAT	DE	LA	PARAULA	«ESGLÉSIA»	
	
La	paraula	grega	 traduïda	«església»	és	«ekklesia».	Aquesta	paraula	no	va	ser	originada	per	
Crist	o	pels	seus	apòstols,	sinó	que	era	molt	usada	pels	de	parla	grega.	Aquesta	paraula	mai	va	
tenir	 sentit	 religiós	entre	els	grecs.	Volia	dir	 literalment	 "els	anomenats"	 i	va	ser	aplicada	a	
qualsevol	cos	de	gent	"anomenat"	i	convocat	per	cert	propòsit.	En	aquest	sentit	s'usa	aquesta	
paraula	 unes	 quantes	 vegades	 en	 el	Nou	Testament.	 En	 Efes	 els	 argenters	 van	 incitar	 a	 les	
multituds	en	contra	de	Pablo.	D'aquesta	tumult	llegim:	"Els	uns,	doncs,	cridaven	una	cosa,	els	
altres	 una	 altra,	 perquè	 la	 concurrència	 (assemblea,	 Versió	Moderna)	 estava	 confusa".	 (Ac.	
19:32).	La	paraula	aquí	traduïda	"concurrència"	(o	assemblea)	és	la	mateixa	paraula	traduïda	
en	 altres	passatges	 com	 "església".	 L'escrivà	 es	 va	dirigir	 a	 la	 gentada,	 dient:	 "I	 si	 demaneu	
alguna	altra	cosa,	en	legítima	assemblea	es	pot	decidir"	(veure.	39).	En	aquest	cas	la	paraula	
"assemblea"	 (ekklesia)	 és	 aplicada	 al	 tribunal	 regular.	 «I	 havent	 dit	 això,	 va	 acomiadar	
l'assemblea».	(Veure.	41).	Dues	vegades	en	aquest	capítol	és	aplicada	la	paraula	«ekklesia»	a	
la	 gentada,	 i	 un	 cop	 a	 la	 cort	 regular.	 Per	 tant	 es	 veu	 que	 en	 l'ús	 corrent	 de	 la	 paraula	 era	
aplicada	a	qualsevol	cos	de	gent	reunida	amb	algun	propòsit.	
	
	PER	QUÈ	ÉS	APLICADA	AQUESTA	PARAULA	AL	POBLE	DE	DÉU?	
	
La	paraula	«ekklesia»	és	aplicada	al	poble	de	Déu	en	el	Nou	Testament	perquè	li	descriu	amb	
exactitud.	 Ha	 estat	 "anomenat"	 del	 pecat	 a	 la	 santa	 manera	 de	 viure,	 "anomenat"	 de	 les	
tenebres	a	 la	 llum,	"anomenat"	del	món	al	regne	de	Déu.	No	és	anomenat	del	món	en	sentit	
físic,	sinó	moral	i	espiritual.	"Si	fóssiu	del	món,	el	món	estimaria	el	que	és	seu,	però	perquè	no	
sou	del	món,	abans	jo	us	he	escollit	del	món,	per	això	el	món	us	odia"	(Joan	15:19).	Ells	eren	
una	església	només	en	sentit	preparatori.	Encara	no	s'havia	establert	l'església,	ni	tenien	la	fe	
necessària	per	a	ser	membres	d'ella.	L'església,	el	cos	de	gent	crida	del	pecat	i	redimida	per	la	
sang	 de	 Crist,	 és	 una	 gran	 assemblea	 congregada	 (espiritualment)	 sota	 la	 direcció	 de	 Crist,	
encara	que	segueix	cada	membre	ciutadà	del	país	i	ocupa	el	seu	lloc	en	els	negocis	de	la	vida	
com	sempre.	Si	en	veritat	un	ha	estat	cridat	del	pecat,	és	membre	del	cos	anomenat	tant	en	un	
lloc	com	en	un	altre.	Si	un	pot	entendre	degudament	la	veritat	que	els	anomenats	del	pecat	a	la	
santa	 manera	 de	 viure	 constitueixen	 l'església,	 no	 serà	 destorbat	 per	 la	 idea	 errònia	 que	
l'església	hi	 hagi	només	quan	estigui	 congregada	 físicament.	Els	 anomenats	 són	el	 poble	de	
Déu,	congregats	físicament	o	no.	Aquest	cos	de	gent	anomenat	té	existència	contínua.	La	casa	
del	carceller	era	la	seva	família	(Ac.	16:34),	i	la	casa	de	Déu	és	la	família	de	Déu	(1	Tim.	3:15;	
Ef.	 2:19).	 Seria	 absurd	 pensar	 que	Déu	 tingui	 una	 família	 en	 un	 donat	 lloc	 només	 quan	 els	
cristians	estiguin	congregats	per	adorar-lo.	
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