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INTRODUCCIÓ
A la nostra Comunitat Cristiana suggerim que els pares i mares amb els seus fills facin un 
Procés de Fe. El primer any consistirà amb un Despertar en la Fe (introductori) i els dos 
següents en una Iniciació al Procés de Fe I i II. 

Algunes qüestions prèvies sobre l’educació dels nostres nins en aquesta societat. No podem 
aïllar els nins de la influència de la societat actual, en primer lloc perquè és impossible i en 
segon lloc perquè no és bo. Tard o prest hauran d´entrar. Per tant els hem d´educar dins la 
societat actual i amb totes les influències i responsabilitats. 

Una pregunta a fer és si podem o val la pena intentar disminuir l’exposició del nin al 
mon; per exemple limitant el temps davant la televisió o davant els aparells de les noves 
tecnologies. Viure a contracorrent és molt dur. No hem de demanar-los massa. Sobre tot, 
no hem de demanar-los que facin lo que els grans no fan.

Un altre mal  de la societat moderna està relacionat amb el «tenir». Tenim tant que ja 
pensem que ens deuen tot. Parlem constantment dels drets que tenim però molt poques 
vegades dels deures i obligacions. La llei del nostres voltant és «tot cap a jo, mi, me...» i molt 
poques vegades «cap l’altra, els altres...». 

La manca de disciplina dels pares i dels infants entesa com a capacitat de patir mancances 
per tal d´aconseguir objectius pot entrar directament arrelada en la malaltia que pateixen 
els joves: la resiliència. 

Una de les claus importants en l’educació dels infants rau amb l´exemple que podem donar 
als nostres fills. Els nins han de veure en nosaltres que vivim d´una manera coherent amb 
lo feim i deim. El testimoni, el coneixement i l’educació ha de ser transmesa en la vivència.

Aquí senyalem uns primers passos, els primers recorreguts en la Fe que els pares 
poden proposar als seus fills. Evitant imposar-los una càrrega impossible, o confiar-los 
responsabilitats que els superin.

D’una banda, cal ser realista i tenir en compte la immensa diversitat de situacions familiars 
i la no menor disparitat en les aspiracions i els nivells espirituals. Però, d’altra banda, cal 
confiar en les capacitats reals dels pares en voler i cercar el millor per als seus fills. Amb 
una mica de suport, un bon nombre de pares poden contribuir a fer possible la iniciació i 
l’evolució de la fe en els seus fills, aprofundint entre els suggeriments següents:

ETAPA DE L’INFÀNCIA

 Desenvolupar en el fill el sentiment de confiança en si mateix i en la vida: a través 
de l’experiència d’un clima de tendresa, d’una casa acollidora, de l’obertura als altres, de 
l’atenció a les persones, de la meravella davant el sol, les flors, els animals, l’entorn.

 Aprendre les primeres paraules i els primers ritus de l’oració, parlant amb Déu 
de manera recollida, amb les paraules quotidianes: gràcies, bon dia, bona tarda, perdó, 
ajudeu-me, per favor. 

 Reunió amb els pares
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 Aprendre a resar el Pare nostre i l’Ave Maria.

 Contar o llegir en un àlbum il·lustrat algunes pàgines de la Bíblia, com es llegeix 
o compte altres relats, en una butaca o al voltant del llit, amb entonacions d’interioritzar.

 Posar cert elements simbòlics i rituals: una creu o una imatge de Jesús, un racó de 
pregària, el portal de Betlem en temps de Nadal, el llibre de la Bíblia, un gest de compartir 
en temps de Quaresma, un temps lliure, el diumenge, per passar bons moments junts.

 Viure en família, projectes concrets d’ajuda o de col·laboració traient el millor 
de les persones properes o llunyanes: Càritas, Grup d’Acció social de la parròquia, etc..

 Mantenir certes tradicions familiars, culturals i cristianes que enriqueixin la 
memòria i el cor: els aniversaris, les festes i ponts (Nadal, Pasqua i vacances), els àpats en 
família, els àlbums de fotos, l’àlbum de baptisme, els costums particulars, lligades a les 
estacions, a les pertinences culturals.

 Despertar el concepte moral, o la preocupació pel desenvolupament personal i 
de respecte als altres: en els moments de xerrada i diàleg sobre els esdeveniments corrents, 
quan arriben les discussions i baralles, o quan es tracta de prendre una decisió.

 Conversar amb el fill si és d’edat escolar, a propòsit del que ell descobreixi en 
l’ensenyament religiós o en les activitats d’animació espiritual i comunitària.

ETAPA DE L’ADOLESCÈNCIA

 En l’etapa de l’adolescència, buscar abans de res el que desperti en els joves el 
goig de viure, l’ajuda als altres, el sentit de l’amistat, el desig de l’èxit i el desenvolupament 
de les seves facultats, mitjançant l’estudi, el art, l’esport.

 Estar disponibles quan els adolescents ho necessitin o quan sentin la necessitat de 
parlar, quan es qüestionin pel sentit de la vida, i assegurar-los que són estimats i acceptats, 
passi el que passi, fins i tot en les situacions marginals.

 Acceptar que els joves, a mesura que creixen, es revelen diferents. Acollir 
aquesta diferència com un enriquiment. Acceptar també que ells guardin la seva distància 
en relació a la casa, ajudant-los sempre a que siguin responsables de les seves eleccions i 
dels seus valors.

 Comptar amb la complicitat i l’aliança dels joves i dels padrins per establir el 
pont entre les generacions amb la transmissió de la sensatesa i experiència de vida, de les 
fonts de motivació, dels valors que romanen.

 Subratllar les etapes d’evolució en els joves i enriquir la seva memòria amb 
records feliços: entrada en l’etapa de secundària, primera medalla, primer trofeu, primera 
ocupació, primer diploma, carnet de conduir, pas a la majoria d’edat als 18 anys , etc.
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FINALITAT I
 CONTINGUT

S

SALUTACIÓ u Salutació d’acollida i d’alegria del primer dia de catequesi en familia. Per tro-
bar-nos amb Jesús i seguir les seves pases. El catequista conta: EL REGNE DEL CEL

TEMA 01
LES DIVERSES CREENCES

u Descobrir que l’home és un ser espiritual i que necessita crere en algo.

u Admetre l’existència de les diverses creences arreu del món.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines que 
no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respondre 
a la següent pregunta: Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte? 
u Missatge final: Descobrir la importància que tenen les religions per l’home, moltes 
i diverses. Religions n’hi ha moltes i diverses. És important el respecte i la tolerància cap 
a totes les religions, no creient-nos que la nostra és la vertadera.

CO
NT
E u EL REGNE DEL CEL

Expliquen que arriba un home es va morir i va anar al cel i Sant Pere, amablement, li pregunta 
per la seva religió. Budista, doncs passa fill, benvingut, entra a la sala 23, però posa molta cura 
en no fer soroll en passar per la sala 8. Un altre dia arriba un feligrès de l’església protestant i 
després acollir-lo amb afecte li diu: —fill, la clau de la sala 11, però posa cura en no fer renou 
quan passis per la 8. A continuació va arribar un cristià católic i li mana afectuosament a la 27 
i li suggereix guardar silenci costat de la sala 8. Després passa el mateix amb un hindú, amb 
un cristià anglicà, un musulmà, etc... I així successivament, mentre van passant a gaudir de 
l’alegria eterna, fins que un dels nouvinguts pregunta per què aquest silenci i què és el que 
passa a la sala 8. Sant Pere va contestar: —És que a la sala 8 estan els ateus i es pensen que són 
els únics que són aquí.

AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u PIPO: pi, po, pipipo, pipi, pipi, pipi, po, comuniquen...
u APLAUDIMENT DE PIPELLES: aplaudir amb les pipelles...
u VISCA, VISCA!!: Visca (3 vegades) visca, visca, visca, què visca Mallorca i noltres? també!!.
u COET: amb les mans picant damunt les cames, aplaudint, amb la boca i pum... 
u DANSA: AMIGOTXOS!!: Hola amigotxos!! (repeteixen) Quereis bailar un bailotxo conmi-
gotxo? (si!!) Ponedotxo la mano deretxoxa en la espaldotxa del delantotxo, etc... Eugène est ma 
cousine, ma cousine, ma cousine. Eugène est ma cousine, ma cousine Eugène.
u VAMOS A CASAR LEONES?: asseguts o al terra, picant les mans damunt les cuixes. Diver-
sos entrebanscs: un pont, un desert, un arbre, un riu, una cova...
u DANSA: AMUNT, AVALL!!: Amunt, avall, a la dreta a l’esquerra, davant, darrere, a la dreta 
l’esquerra, amunt a avall, a la dreta a l’esquerra, davant, derrere, a la dreta a l’esquerra.
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A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

VI
DE
O

OR
AC
IÓ
 I
NI
CIA

L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

u  Projecció del fragment de la pel·lícula: «La vida de Pi» narra la historia de Piscine Patel, un 
curioso niño hindú enamorado de su entorno y en busca de respuestas a todas sus preguntas. 
Sus padres son dueños de un zoológico que deciden mudar a América, pero un accidente en 
altamar mientras se mudaban, deja a Pi a la deriva en un bote salvavidas acompañado por una 
cebra con una pata rota, un orangután, una hiena que se devora a los anteriores y el animal 
más majestuoso del zoológico de su familia: un tigre de bengala llamado Richard Parker. El 
miedo a que el tigre lo coma lo mantiene despierto, lo debe mantener alimentado y ganarse 
un espacio dentro del bote, siendo la compañía del tigre lo que lo mantiene con vida. Cuando 
este ya se encuentra a salvo debe de contarles a unos agentes de la aseguradora japonesa del 
hundido barco de carga, él les relata la historia que vivió con Richard Parker, pero le piden que 
baje la fantasía en la historia y les cuente sólo la verdad, un relato más simple que no los haga 
ver como tontos o que se rían de ellos, algo que su aseguradora pueda creer. A ello, Pi Patel 
responde con una versión más macabra de su relato de supervivencia. La escena propuesta es 
la descripción de las diversas religiones por las que se transforma Pi.

JO
C u EL JOC DE LA TARONJA / LLIMONA / PINYA

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’ani-
mador torna a dir les paraules als pares.
u EL MEMORION
El grup de participants s’asseuen en unes cadires en forma de cercle. Un dels components del 
cercle comença dient: 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 <nom del que seu a la 
seva esquerra>; i així un darrere l’altre fins a completar tots els noms del cercle.



9

DIN
ÀM

ICA u DINÀMICA PER INTRODUIR EL TEMA
1.- Moment en gran grup: preparem un Roller-playing, o representació amb assignació de rols, 
d’algunes situacions que es produeixen en les relacions entre pares i fills. Veient-se represen-
tats en un escenari els problemes que de vegades s’identifiquen i es poden començar a solucio-
nar. Organitzam els participants en grups de tres persones: un farà de pare, una altra de mare 
i un tercer de fill o de filla. A cada trio li assignem una situació que han de representar i a cada 
personatge li assignem uns trets de personalitat. Aquestes son les situacions: 

1. El fill/a es vol fer musulmà e ingressar a un grup extremista. 
2. El fill/a no vol fer la Primera Comunió.
3. El Fill/a s’en va de missions.
4. El fill/a anuncia que s’ha fet un nuvi/a d’una altra cultura i religió (Àfrica, Àsia...)
5. Han captat el vostre fill/a un grup de testimonis de Jehova.

Els trets de personalitat seran aquests a elegir per a cadascun dels personatges. Pares: molt 
comprensius o poc comprensius; molt flexibles o molt rígids; sobreprotectors o passotes; 
intel·lectuals o tot cor; serens o violents; tremendistes o realistes. Els trets de personalitat dels 
nins seran: rebel, submís, passota, comprensiu, contracultural, sord.
En tot cas, si els pares volen elegir una altra situació o altres trets ho poden fer. En quan a la 
forma de representar el Roller-playing, proposem dues opcions: 
 1) Els donam els papers les deixem 5 minuts per preparar-ho. 
 2) Els donam els papers immediatament abans de sortir perquè improvisin. Cada trio 
podria elegir la forma que més els agradi. 
 3) El temps de representació serà d’un màxim de 4 minuts. 
Potser no sigui necessari que surtin totes les parelles, amb l’esforç i la reflexió de preparar-ho 
n’hi ha prou. Surten les parelles que vulguin (almenys 2 o 3). Si volguessin sortir tots s’exhauriria 
tota l’hora, i caldria tenir una altra sessió més per treure conclusions.
2.- Posada en comú: en acabar els Roller-playing feim una reflexió en comú sobre la forma 
d’abordar els problemes en família i les actituds que haurien d’adoptar pares i fills perquè les 
situacions no es compliquin. Poden ajudar al diàleg algunes preguntes: Tenim uns estereotips 
sobre els pares? Quines qualitats ens semblen fonamentals en els pares per abordar situa-
cions difícils? Quines actituds hauríem de tenir els fills per abordar aquestes situacions?  
Sabem dialogar? Fins on ens entrebanca el diàleg nostre caràcter: massa apassionat, massa 
tímid, massa impulsiu....?

PRE
SE
NT
AC
IÓ

DE
L 
TE
MA u PISTES PER PENSAR

Moltes vegades reduïm el creure en una religió o un altre en una mena de formules mo-
rals o étiques que s’han de complir. Hi ha frases de catequistes o persones majors cre-
ients que venen a missa i diuen: «el meu fill no ve a missa, però és molt bona persona, 
ajuda als pobres i mai s’enfada en ningú». Serà un «bon ciutadà» però no per ser «bona 
persona» serà cristià. Cal diferenciar què el cristianisme no és una casta de normes mo-
rals  de persones bones, sino que té un aspecte de trascendència. Ser cristià és creure que 
l’home es trascendeix, espera algo més en la vida futura. El ser cristià és un «plus» a ser 
bon ciutadà, exigeix qualque cosa més.

VIDEO u  Projecció del vídeo: «Un hombre cayó en un hoyo», totes les religions presenten el ma-
teix rostre de Déu? Aquest vídeo ens mostra com per als cristians no totes diuen el mateix, 
ja que només en Crist l’home troba el veritable rostre de Déu. Només en el cristianisme, Déu 
s’ha fet home mostrant-nos així fins a quin punt ens estima 

RE
FLE

XIÓ u XARLA SOBRE ELS RELIGIONS
L’animador farà una breu xarla de la diferencia entre les diferents religions. Compara en un 
quadre sinòptic els principis bàsicos de les religions majoritàries en el món. Remarcant el 
tipus de déu en que creu cada una d’elles. Serà una clase de fenomenologia de les religions. Cal 
que quedin clars els principis teòrics de cada religió.
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OR
AT
OR
I u A L’ORATORI

Baixem a l’oratori per a pregar
 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 del text del YOUCAT: «DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO ¿Por qué tuvo Dios 
que mostrarse para que sepamos cómo es? El hombre, mediante la razón, puede conocer que 
existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha re-
velado a sí mismo. Dios no estaba obligado a revelarse a los hombres. Lo ha hecho por amor. 
Como en el amor humano podemos saber algo de la persona amada sólo cuando nos abre su 
corazón, del mismo modo sólo sabemos algo de los más íntimos pensamientos de Dios porque 
el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde la creación, pasando por 
los patriarcas y profetas hasta la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo, Dios».
 5.- Lectura de la Carta de Sant Pau als Hebreus (Heb 1,1-2) «En moltes ocasions i de mol-
tes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests 
dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, per mitjà del qual ja 
havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot».
 6.- Moment  de pregària: 
 7.- Gest: 
 8.- Cançó: Com el Pare m’estima.
 9.- Resar: tots el Pare Nostre amb les mans cap al cel.

TR
EB
ALL u REUNIÓ AMB GRUPS PETITS

1.-Treball individual. Se reparteix als pares una fulla en les següents preguntes:
 a.- Puc veure la cara de Déu?
 b.- Com és la cara de Déu? Jim Carrey, en la pel·lícula «Como Dios» es queixa contínu-
ament a Déu pel que li passa, fins que rep una visita divina i Déu li proposa viure com Déu 
durant un dia. Podrà fer el que vulgui, menys una cosa: obligar els homes a que l’estimin. Ima-
gina’t que tens l’oportunitat de posar-li rostre a Déu. Per a tu, quin rostre té Déu?
 c.- Llegeix atentament aquestes respostes i digues amb quina estàs d’acord i per què:

a) «Déu parla una llengua estrangera» (Proverbi africà)
b) «Déu és el mateix encara que tingui mil noms. Però has de triar un per cridar-ho» 
(Paulo Coelho, escriptor)
c) «L’home diu de Déu allò que creu de si mateix» (Ludwig Feuerbach, filòsof)
d) «Ned, has pensat en fer-te d’una altra religió? Totes diuen pràcticament el ma-
teix» (Homer Simpson)

VIDEO u  Projecció del fragment de la pel·lícula: «Cristiada», en 1926, Gorostieta (Andy García), 
un general retirado, ve cómo en México estalla una violenta guerra civil. Con el apoyo de 
su esposa (Eva Longoria), decide unirse al bando revolucionario y transformar a un grupo 
irregular de rebeldes, sin líder que los dirija, en una fuerza heroica, capaz de defender con 
valentía la causa de la justicia. Se basa en la Guerra Cristera (1926-29), una rebelión que es-
talló debido a la persecución de que era víctima la Iglesia Católica por parte del Gobierno 
mexicano. Ambientada en México y rodada en inglés, es la película más cara del cine mexi-
cano. La escena transcurre cuando el comandante —ateo— dice a su mujer que se alistarà 
para luchar con los cristianos, y el le dice que cree en la libertad religiosa (Min 00:40).

VIDEO u  Projecció del trailer de la pel·lícula: «Como Dios»
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Co
mia

t u Sentrega als pares una fotocopia de l’article: «El Islam y las religiones» La existencia, 
reconocimiento y aceptación de las religiones monoteístas anteriores al Islam viene recogida 
en las bases de la creencia islámica.
 Aunque lamentablemente la conciencia, la espiritualidad y el conocimiento islámico 
ha mermado considerablemente entre algunos musulmanes y, sobre todo, en los gobiernos de 
los países de mayoría musulmana, lo cierto es que, según el Corán y la sunnah, los musulma-
nes deben seguir las normas establecidas por Dios en el Islam, sin tratar de imponerlas abso-
lutamente a nadie. Respetando, aceptando y defendiendo las otras creencias y religiones. 
 Es tanta la importancia que el Islam da a ese reconocimiento de las revelaciones ante-
riores que las reivindica en dos de las seis bases de la creencia islámica, asumiéndolas como 
propias:
  1. La creencia en la existencia de Dios (Alá).
  2. La creencia en la existencia de los ángeles.
  3. La creencia en los Libros divinos revelados por Dios (todos, incluidos la Torá y 
el Evangelio).
  4. La creencia en los Mensajeros (todos, incluidos Abraham, Moisés y Jesús).
  5. La creencia en la Otra vida (es decir, todo cuanto tiene relación con la escato-
logía).
  6. La creencia en el decreto de Alá.
 Como vemos, la tercera y cuarta base implican que todos los musulmanes deben reco-
nocer, aceptar y respetar las dos religiones monoteístas reveladas con anterioridad al Corán. 
Creer en sus Profetas y en sus Libros Sagrados como parte del Islam. Si reniegas de la Tora, 
reniegas del Islam. Si reniegas del Inyil (Evangelio), reniegas del Islam. Si reniegas de Moisés 
reniegas del Islam. Si reniegas de Jesús, reniegas del Islam.
 En las fuentes del Islam encontramos textos coránicos y jadices (hadiz) que defienden 
el pluralismo religioso en el ámbito privado y público, haciendo especial hincapié en las reli-
giones monoteístas a las que reconoce como revelaciones divinas provenientes de Alá (Dios). 
 El Corán se refiere de manera insistente a las distintas revelaciones así como a los di-
ferentes libros sagrados. En la sura 3, la familia de ´Imrân (Joaquín en la tradición cristiana), 
aleya 3 podemos leer: «Él (Dios) te ha revelado (Muhammed) el Libro inherente a la infalible 
verdad que confirma lo esencial de las anteriores revelaciones. Él (Alá) había revelado ya la 
Taurah (Torá) y el Inyîl (Evangelio)». Y en la aleya 48, hablando sobre Jesús, dice el Corán: «ÉL 
(Dios) le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio». Son varios mensajes que 
nos han llegado a través de los tiempos, de diferentes mensajeros, pero todos provienen del 
mismo Dios.
 El Corán no es la única revelación de Alá, es la última pero anteriormente a ella hubo 
muchas otras. Tampoco Muhammed es el único profeta o enviado de Dios. Los musulmanes 
debemos aceptar las revelaciones anteriores y creen en los profetas que precedieron a Mu-
hammed.
 No sólo los judíos y los cristianos están contemplados y reconocidos en el Islam, que 
otorga derechos y obligaciones a los no-musulmanes residentes en sociedades islámicas, baste 
citar la regla general mencionada en los libros de jurisprudencia islámica: «Los no-musulma-
nes tienen los mismos derechos que los musulmanes. Los no-musulmanes tienen las mismas 
obligaciones que los musulmanes. Esta es la regla general que establece el marco legal para 
decretar leyes justas y equitativas que den, a los no-musulmanes residentes en un Estado Islá-
mico, derecho a la libertad religiosa.
 En el Corán, azora 18, aleya 29 dice: «La verdad procede de Dios; así pues, quien quiera 
creer que lo haga libremente, y quien quiera negarse a creer, que no crea».

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.
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FINALITAT I CONTINGUTS

SALUTACIÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la Diada Familiar de Catequesi.

TEMA 02-DIADA AL SANTUARI DE GRÀCIA
DÉU

CO
NT
E u DÉU ÉS COM EL SUCRE

Cert dia, la professora, volent saber si tots havien estudiat la lliçó sol·licitada, va preguntar als 
nins qui sabria explicar qui és Déu. Un dels nins va aixecar el braç i va dir: —Déu és el nostre 
pare. El va fer la terra, el mar i tot que està en ella; ens va fer com a fills d’Ell. La professora, vo-
lent buscar més respostes, va anar més lluny: —¿Com saben que Déu existeix, si mai ho l’hem 
vist? La sala va quedar tota en silenci. Pere, un nin molt tímid, va aixecar la mà i va dir: —La 
meva mare em va dir que Déu és com el sucre a la llet que ella prepara cada matí. Jo no veig 
el sucre que està dins de la tassa enmig de la llet, però si ella no me posa sucre, queda sense 
sabor.Déu existeix, i està sempre enmig de nosaltres, només que no ho veiem. Però si Ell no hi 
és, la nostra vida queda sense sabor. La professora va somriure i va dir: —Molt bé, Pere, jo vos 
he  ensenyat moltes coses, però tu m’has ensenyat alguna cosa més profunda que tot el que jo 
ja sabia. Jo ara sé que Déu és el nostre sucre i que està tots els dies endolcint nostra vida. Li va 
donar una besada i va quedar sorpresa amb la resposta d’aquell nin.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines 
que no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de res-
pondre a la següent pregunta: Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest 
conte?  
u Després de la petita reunió de pares i fills l’animador entaula un breu diàleg amb 
els nins. 
u Missatge final: La saviesa no està en el coneixement, però sí en la vivència de Déu 
en les nostres vides, ja que teories ha moltes, però dolçor com la de Déu no existeix enca-
ra, ni en els millors sucres. No vos oblideu de col·locar «sucre» a les vostres vides.

u No hi ha cap realitat que hagi suscitat tantes preguntes, tanta recerca —i 
sobre la qual s’hagin escrit tantes pagines— com la realitat de Déu. 
u Se sol dir de la persona humana que és un ésser treballador, social, religi-
ós... Certament, no hi ha cap cultura sense algun tipus de relació amb el món del 
religiós. 
u Recerca permanent de Déu. Des de l’home primitiu fins als nostres dies, 
la recerca de Déu ha estat una realitat constant. Conservam joies poètiques de fa 
2.500 anys, com els Salms de l’Antic Testament, on trobem texts tan bonics, que 
parlen d’aquesta recerca, com el del salm 62: «Per tu es desviu el meu cor en terra 
eixuta, assedegada, sense aigua ... » 
u Si mirem l’home modern, podem trobar contínues referències a la recerca 
de Déu en un gran nombre de pensadors. El desaparegut Ionesco escrivia: «Sem-
pre he viscut entre l’absència de Déu i l’esperança de la seva presencia.»
u I jo, busco Déu? 
Els camins de recerca poden ser molt diversos. Les experiències dels altres, eIs 
seus testimonis, els seus escrits, etc. ens poden ser molt valuosos, però, en defini-
tiva, el que veritablement compta és la recerca personal. 
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AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u PIPO: pi, po, pipipo, pipi, pipi, pipi, po, comuniquen...
u APLAUDIMENT DE PIPELLES: aplaudir amb les pipelles...
u VISCA, VISCA!!: Visca (3 vegades) visca, visca, visca, què visca Mallorca i noltres? també!!.
u COET: amb les mans picant damunt les cames, aplaudint, amb la boca i pum... 
u DANSA: LES OQUES:  Les oques van descalces, descalces, descalces. Les oques van des-
calces, (nines)  i els ànecs també i els ànecs també (nins), (se pentinen) (se pinten), després se 
convien els papers i els nins fan de nines i viceversa.
u YUPI, YA:  Si tu vas en bicicleta.  Whatsikei (3) Yupi-ia ia, Yupi Yupi ah,  Yupi-ia ia, Yupi 
Yupi ah, ia, ia yupi, yupi ia. (Si tu menges pa amb formatge) (Si tu menges coca amb sucre)

CANT u El cant és: Mil milions d’estrelles

PER GRUPS u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

PRE
SE
NT
AC
IÓ

DE
L 
TE
MA u PISTES PER PENSAR

Descobrir la necessitat de creure. L’home és un ésser espiritual i necessita creure en al-
guna cosa. Respondre a la pregunta: és necessari creure?. Xarla per part de l’animador 
titulada: «No se pot ser cristià si no se tè experiència de Jesús». Parlam sobre la Carta 
Sant Pere (1 Pe 3,15) i l’evangeli de Mateu (Mt 7,24).
 Què és la fe?   1. La fe té unes bases

   2. L’home un ser que cerca
   3. L’absolut allibera 
   4. El llenguatge sobre Déu
   5. Una realitat més enllà de l’experiència immediata
   6. Coneixement natural de Déu

VIDEO u Projectar el vídeo: «Y tu que sabes?»

OR
AC
IÓ
 I
NI
CIA

L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.
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DIN

ÀM
ICA u DINÀMICA PER CENTRAR EL TEMA

1.-Moment de treball personal: Escriure la paraula DÉU darrera unes targetes, repartir a cada 
pare i mare una targeta i ells han d’escriure la resposta a les següents preguntes: Què és per a 
tu creure? Qui és DÉU per a tu?
 Després d’un temps prudencial l’animador demanarà les targetes les mesclarà i un vo-
luntàri les anirà llegint i un animador escriurà les respostes a la pissarra o a un mural preparat 
per l’ocasió. Quedarà una pissarra o un mural plena de paraules.

EX
PER

IÈN
CIA u EL GUST DE DÉU

Possibilitar als pares que descobreixin per mitjà del paladar el gust de la vida i la seva impor-
tància.
1.- L’animador inicia l’experiència preguntant als pares: Qui és Déu? Deixarà que cadascú 
s’expressi, mentre un altre va prenent nota.
2.- Donarà a tres o quatre persones, caramels de diferents sabors i demanarà que les llepin.
3.- Després l’animador demanarà al participant que no li ha donat cap caramel:
 - Quin gust té el caramel del company?
Aquest potser respondrà: «no ho sé». En cas que respongui que és d’algun sabor, per exemple: 
maduixa, l’animador demanarà si ell va provar el caramel de l’altre. Aquestes preguntes s’han 
de fer a dos o tres persones.
4.- L’animador conclourà l’experiència dient que perquè algú sàpiga el gust del caramel d’un 
altre, abans haurà de provar-ho. El mateix raonament podem utilitzar per parlar de Déu; si 
els adults diuen que coneixen Déu, és que ho han experimentat en les seves vides. Si un no ha 
experimentat a Déu potser que no cregui, i no pugui dir com és, ni que se sent creient en Ell.

TR
EB
ALL uLA TEORIA DEL CERCLE

Descobrir una forma simpàtica per tenir una imatge del Déu incomprensible
1.- Moment de grups petits: es reparteix als pares el següent text i cada un llegeix un paràgraf, 
si hi ha algú que ho vol comentar o pot fer lliurement. «Un Dios a quien se encuentra en el 
interior de uno mismo (Frederic Lenoir) A partir del momento en que Dios es percibido más 
como algo divino impersonal que como una persona exterior a uno mismo, no se reza ya a 
un ser exterior que vive en los cielos, sino que se acoge lo divino en lo más íntimo de uno 
mismo. Eso coincide evidentemente con la meditación oriental. Pero, sin llegar a eso, incluso 
los creyentes que oran a un Dios personal quieren tener una experiencia íntima de Dios. No 
pretenden ya limitarse a una religión exterior o a una fiel observancia del ritual, desean expe-
rimentar lo sagrado, sentir a Dios en su corazón. La interioridad se convierte en el lugar de en-
cuentro entre lo humano y lo divino. Hemos visto ya que este movimiento comenzó en la Anti-
güedad y que jamás ha dejado de existir a través de las corrientes espirituales y místicas. Pero 
en el siglo XX asistimos a una aceleración y una democratización de esta tendencia. Se trata, 
por ejemplo, de la aparición del movimiento pentecostalista en los Estados Unidos: los famo-
sos born again afirman vivir un “segundo nacimiento” en el Espíritu Santo. Este movimiento 
protestante afectará al catolicismo en los años 1970 por medio de la renovación carismática 
que se extenderá como un reguero de pólvora por la Iglesia, multiplicando los grupos de ple-
garia donde los creyentes aprenden a “degustar” a Dios, a sentir su presencia. Por lo que se 
refiere a los judíos, a los católicos y a los musulmanes que se inclinan preferentemente hacia 
lo divino más apofático, a menudo se inician en la meditación Zen, muy sobria, que permite 
hacer un silencio interior y acoger lo divino en lo más profundo de uno mismo. Quisiera citar 
al místico alsaciano del siglo XIV Jean Tauler que resume muy bien esta experiencia: «He aquí 
que el hombre se recoge y penetra en este templo (su yo interior) en el que, con toda verdad, 
encuentra a Dios habitando y operando. El hombre consigue experimentar a Dios, no al modo 
de los sentidos y de la razón, o como algo que se oye y se lee [...] sino que lo degusta, y goza de él 
como de algo que brota del “fondo” del alma como de su propia fuente». No se habla ya a Dios 
en el cielo, sino que se le descubre como una fuente en lo más íntimo de uno mismo. Si Dios no 
está en el cielo, ¿dónde puede estar? Es seguro que si el hombre antiguo medieval podía ima-
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TR
EB
ALL

VIDEO u Projectar el vídeo: «TE PUEDE PASAR A TI (Juanjo Calleja) (Creure en Déu)» 

JO
C u EL JOC DE LES JERARQUIES 

Els participants s’asseuen en un semi cercle, es dona un càrrec a cada un d’ells, començant pel 
de més alt rang, fins arribar al càrrec més senzill. Es pot ambientar amb la jerarquia eclesiàs-
tica (del Papa a la beata) o en una ambientació de l’edat mitjà (del rei al bufó). Donada l’orde 
el rei s’aixeca de la seva cadira i diu: «El rei passa revista a les seves tropes i troba a faltar el 
<príncep>» el qui té el nomenament de príncep s’aixeca i diu: «el príncep no falta», el rei repli-
ca: «idò qui falta?» el príncep ha de dir ràpidament un altre personatge, que s’aixecarà i farà el 
mateix ritual, tot això ha de succeir sense que ningú dels personatges que actuen s’assegui, si 
un d’ells s’asseu o no s’aixeca quan el criden perd, i va a formar part del darrer seient, tots els 
altres personatges pugen d’escalafó i ja no son els càrrecs que eren sinó que ara son el càrrec 
del qui tenien més a prop del rei.  

ginar aún que Dios se oculta en alguna parte del cielo, eso no es ya posible desde hace varios 
siglos gracias al desarrollo de la astrofísica. Y, es razonable subrayarlo, esta es sin duda una 
de las razones de esta búsqueda más interior de Dios. Sin embargo, Jesús decía ya: «El reino 
de Dios está en vuestro interior» (Lucas, 17,21). Ahora bien, la mayoría de las traducciones de 
la Biblia convierten este versículo en «en medio de vosotros» o «entre vosotros», lo que desvía 
su verdadero sentido. Como si no se deseara oír hablar de un reino interior y se prefiriera un 
Reino vivido en comunidad. El texto griego dice sin embargo entos, «dentro», «en el interior», 
y no «en medio» o «entre». La Traducción ecuménica de la Biblia (TEB) llega incluso a precisar, 
en una nota: «A veces se traduce: “en vosotros”, pero esta traducción tiene el inconveniente de 
convertir el reino de Dios en una realidad sólo interior y privada». Ese mero ejemplo es muy 
significativo del modo en que una ideología eclesial desvía a veces el sentido de los textos. La 
Iglesia prefiere la comunidad a la interioridad pues no puede hacer presa alguna sobre esta 
última. Pero la palabra de Dios es extremadamente potente: en primer lugar, el hombre debe 
buscar en sí mismo el reino de Dios y no en los cielos o en la comunidad humana. Dios no es 
lejano, está en lo más íntimo de cada cual».
2.- Moment de grup gros. l’animador fa una explicació de la teoria del cercle: «Prendre cons-
ciència del nostre jo».

DIN
ÀM

ICA u DEBAT SOBRE EL CREURE I NO CREURE
1.-Moment de grup gros: És fan dos grups els quals estaran enfrontats, un d’ells defensarà 
que és necessari que l’home cregui i l’altre que no cal. L’home no necessita creure en Déu vs 
L’home necessita tenir unes creences. Es dona un cert temps perquè preparin els arguments 
en contra i a favor i després se comença el debat.
2.- Resum del debat: l’animador ha d’estar atent per prendre nota de tot el que sigui important 
i després concloure la dinàmica amb una mica de resum.
3.- Lectura del text: per acabar es pot llegir el text dels bessons: En el vientre de una mamá 
había dos bebés. — Uno preguntó al otro: Bebe 1 —¿Tu crees en la vida después del parto? Bebe 
2 —El otro respondió: “Claro que si. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos 
aqui para prepararnos para lo que vendrá más tarde” Bebe 1 —«Tonterias», dice el primero.«No 
hay vida después del parto. ¿Que clase de vida sería esa? “ Bebe 2 —El segundo dice: «No lo se, 
pero habrá más luz que la hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y 
comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos, que no podemos entender ahora.» 
Bebe 1 —El primero contesto: «Eso es un absurdo. Caminar es imposible. Y ¿comer con la boca? 
¡Ridículo! El cordón umbilical  nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón 
umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es impossible». Bebe 2 —El segundo 
insistió: «Bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya 
no necesitemos de este tubo físico» Bebe 1 —El primero contesto: «Tonterías, además, de haber 
realmente vida después del parto, entonces ¿porque nadie jamás regreso de allá? El parto es 
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DIN

ÀM
ICA

VIDEO u Projectar el vídeo: «¡Dios no existe! - Parte 1 serie El Barbero»

el fin de la vida y en el pos parto no hay nada más allá de lo oscuro, silencio y olvido. Él no 
nos llevará a ningún lugar. Bebe 2 —«Bueno, yo no lo se», dice el segundo «pero con seguridad 
vamos a encontrarnos con Mamá y ella nos cuidarà». Bebe 1 —El primero respondió: «Mamá, 
tu realmente crees en Mamá? Eso es ridículo. Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella aho-
ra?» Bebe 2 —El segundo dice: «Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella, 
nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin Ella, este mundo no sería y no podría existir» Bebe 
1 —Dice el primero: «Bueno, yo no puedo verla, entonces, es lógico que ella no existe» Bebe 2 —
El segundo le responde a eso: «A veces, cuando tu estás en silencio si te concentras y realmente 
escuchas, tu podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba». (Así es como 
un escritor húngaro explicó la existencia de Dios)

VI
DE
O

JO
CS
 F
AM

ILI
AR
S

u  Projecció del fragment de la pel·lícula: «Contact», una científica vive volcada en el deseo 
de descubrir inteligencia en el universo. Y lo logra. Y hasta se juega la vida por ello. Pero la 
película supone un diálogo muy interesante entre el mundo de la ciencia y religión, las experi-
encias de fe y las experiencias humanas que se pueden comunicar y no… Una de las escenas es 
en una fiesta. La científica le dice al teólogo que parece que él cree que la ciencia no puede dar 

u EN RECERCA DE LA FAMILIA PERFECTE
L’objectiu és tractar de jugar nins i pares. És un moment d’esbarjo i diversió. A l’exterior del 
casal.
1.- El joc consisteix en un concurs familiar. En grups familiars (no cal que siguin família, ni 
tampoc interessa que coincideixi el sexe) Però la condició es que hi hagi els següents personat-
ges: 1.-Un padrí; 2.-Una Padrina; 3.-Un papa; 4.-Una mama; 5.-Un fill; 6.-Un bebe; 7.-Un tio. Es 
fan els grups i trien un nom i un crit de guerra.
Les proves per tot el grup

 1.- Estirar corda
 2.- Pilota al coll i passar-se-la 
 3.- Passar la corda per dins la roba
 4.- Fer una piràmide 
 5.- Mocadoret
 6.- Relleus amb galletes Maria a la boca
 7.- Encestar dins un poal 
 8.- Fer una filera amb la roba dels components del grup. La més llarga guanya.
 9.- Inflar el màxim de globus en un minut.
 10.- Fer una carrera a l’estil del submarí.

La prova pel padrí és la següent:
 1.- El padrí ha de dur el bebè en braços fins a un altre punt.
La prova per la padrina és la següent:
 1.- Conta un conte al fill
La prova del papa és la següent:
 1.- Ha de fer un pentinat al fill/a original
La prova de la mama és la següent:
 1.- Totes les mares a la vegada han d’anar a cercar els globus d’un en un d’un lloc deter-
minat i dur-los al components del grup. 
La prova del fill és la següent
 1.- Fa un massatge a la mare. 
La prova del bebe és la següent:
 1.- Una carrera de grapes de tots els bebès. 
La prova del tio és la següent:
 1.- Dur el fill a cavall fins al lloc indicat.
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

VI
DE
O

sentido a la vida. Hablan sobre si es posible que exista o no exista Dios. Ella le dice que cómo 
está tan seguro de que Dios no es una invención para que el mundo resulte más fácil. No tiene 
pruebas. Y él le pregunta que qué pruebas tenía de que quería a su padre (Min 1,09,45). Al final 
de la pelicula ha la escena en que la científica ha vivido una experiencia única. En el viaje espa-
cial, que no ha durado nada en realidad, pero que para ella ha durado horas, se ha encontrado 
con su padre, que había fallecido hacía muchos años. Pero nadie la puede creer, porque no se 
ha grabado nada ni trae ninguna prueba. No tener ninguna prueba es como no haber vivido 
nada. Sin embargo, resulta que el viaje, que cronológicamente no ha durado más que unos 
segundos, el tiempo en el que la nave cae al mar, corresponde a unas 18 horas de grabación de 
una cámara, aunque la grabación está totalmente en blanco (Min 2,07,45).

TE
XT
S u TEXTS PER TREBALLAR

EL ROSTRE DE JESÚS
Había una pareja atea que tenia una hija. La pareja, nunca le había dicho nada a su hija sobre 
Dios. Una noche, cuando la nena tenia 5 años, sus padres pelearon. Al grado de que él le dis-
paro a su esposa, y luego se suicido. La nena lo vio todo! Fue llevada a un hogar adoptivo. Su 
madre adoptiva era cristiana y la llevaba a la Iglesia. El primer día de la escuela dominical, la 
madre le dijo a la maestra que la nena nunca había escuchado de Jesús, que tuviera paciencia 
con ella. La maestra mostró una foto de Jesús y dijo: Alguien sabe quien es Él? Y la nenita dijo: 
Yo sé! «Ese es el hombre que me estaba abrazando la noche que mis padres murieron».
EL DIOS EN QUIÉN NO CREO
Sí, yo nunca creeré en: el Dios que «sorprenda» al hombre en un pecado de debilidad,
el Dios que ame el dolor, el Dios que ponga luz roja a las alegrías humanas,
el Dios que se hace temer, el Dios que no se deja tutear, el Dios que no necesita del hombre,
el Dios quiniela con quien se acierta Sólo por suerte,
el Dios árbitro que juzga sólo con el reglamento en la mano, el Dios solitario,
el Dios incapaz de sonreir ante muchas trastadas de los hombres,
el Dios que «juega» a condenar. El Dios que «manda» al infierno, el Dios que no sabe esperar,
el Dios que exija siempre un diez en los exá menes
el Dios capaz de ser explicado por una filosofía, el Dios que adoren los que son capaces de con-
denar a un hombre,
el Dios incapaz de amar lo que muchos desprecian,
el Dios incapaz de perdonar lo que muchos hombres condenan,
el Dios incapaz de comprender que los niños deben mancharse y son olvidadizos,
el Dios que sólo pueden comprender los maduros, los sabios, los situados,
el Dios que adoran los que van a misa y siguen robando y calumniando,
el Dios aséptico, elaborado en gabinete por tantos teólogos y canonistas,
el Dios que condene la sexualidad, el Dios del «ya me las pagarás»,
el Dios que se arrepintiera alguna vez de haber dado la libertad al hombre,
el Dios mudo e insensible en la historia ante los problemas angustiosos de la humanidad que 
sufre, el Dios a quien interesan las almas y no los hombres,
el Dios de los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie,
el Dios que defienden los que nunca se manchan las manos, los que nunca se asoman a la ven-
tana, los que nunca se echan al agua,
el Dios que les gusta a aquellos que dicen siempre: «Todo va bien»,
el Dios que prefiera a los ricos y poderosos,
el Dios a quien sólo se le puede rezar de rodillas, a quien sólo se le puede encontrar en la iglesia,
el Dios que no saliera al encuentro de quien le ha abandonado,
el Dios incapaz de hacer nuevas todas las cosas, el Dios que no tuviera una palabra distinta, 
personal, propia para cada individuo,
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S

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

el Dios que nunca hubiera llorado por los hombres,
el Dios que no fuera la luz, el Dios que prefiera la pureza al amor, el Dios insensible ante                           
una rosa,
el Dios que no pueda descubrirse en los ojos de un niño o de una mujer bonita o de una madre 
que llora, el Dios que no esté presente donde los hombres se aman,
el Dios en el que yo no pueda esperar contra toda esperanza. Sí, mi Dios es el otro Dios.
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FINALITAT I 
CONTINGUTS

SALUTACIÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la catequesi en família. 
u El tema d’aquesta setmana és una breu conferencia resum del llibre de José 
Maria Mardones «Matar nuestros dioses». Cal rompre «xips» superats pel Concili 
Vaticà II. El catequista comença contant el conte.

TEMA 03
MATAR ELS NOSTRES DÉUS

u Es tracta de rompre amb els estereotipus de déus falsos creats per la mateixa persona o per la 

religió. Abordem sis imatges de Déu que cal canviar. Proposem substituir-les per el que encobreixen i 

no deixen veure, pel veritable rostre del Déu de Jesús. No volem enderrocar sense més, volem fer caure 

construint al mateix temps una alternativa millor. Cal arribar del Déu de la por al Déu de l’amor. 1.-Del déu 

intervencionista al déu intencionista. 2.-Del déu dels sacrificis a déu de la vida. 3.-Del déu de la imposició al 

déu de la llibertat. 4.-Del déu individualista al déu solidari. 5.-Del déu violent al déu de la pau. 6.-Del déu solitari 

al déu trinitat

CO
NT
E u LA MILLOR ANIMALADA

Fa molt, molt de temps, tot just acabar de crear el món, Déu va decidir agafar-se un dia de va-
cances. Com els animals estaven acabats de fer i encara no sabien què havien de fer, no se’ls 
podia deixar sols, i Déu va buscar un angelet que pogués cuidar-los. I, encara que era una mica 
desastre, l’angelet Perico tenia tantes ganes d’estar amb els animals, i va insistir tant, que Déu 
va decidir encarregar-li el treball.  —Assegura’t que es vagin a dormir abans que es faci fosc, i 
que estiguin desperts a l’alba ‘no podem deixar la terra buida! —va ser l’únic consell. El angelet 
Perico, ple d’alegria, va baixar a la terra i es va posar a jugar amb els animals durant tot el dia. 
Tan content estava, que ja gairebé era de nit quan va recordar que havia de ficar al llit als ani-
mals. —Vinga nois, ¡pressa! Tots a dormir. —¿I on deixem les nostres peces? —van preguntar. I 
és que portaven tan poc temps amb elles, que encara no s’havien acostumat a dormir amb ore-
lles, pics, cues, urpes, musells o potes, i se’ls llevaven per anar al llit. —Pufff ... no sé ... bé, dei-
xeu-ho tot aquí al costat en un munt. Va, de pressa, que es fa de nit —va respondre impacient el 
angelet Perico. Just abans que s’apagués l’últim raig de sol, tots els animals estaven al llit. —Ui, 
què poquet ha faltat. De bona m’he alliberat! —va pensar el angelet, i se’n va anar a dormir, 
completament esgotat. Estava a punt de alba quan es va aixecar. I a corre-cuita va despertar als 
animals. —Anem, ¡amunt! Heu de posar-vos les vostres peces i estar desperts abans que sigui 
de dia. Els animals, endormiscats, es van anar acostant a la gran muntanya d’orelles, dents i 
potes per vestir-se. Però tot estava tan embolicat, i tenien tanta pressa, que no hi havia manera 
que cada un trobés la seva, i cada animal va prendre el que va poder i l’hi va posar ràpidament. 
Una altra vegada van acabar just a temps, i l’angelet Perico, alleujat, se’n va anar a esmorzar. 
Encara no havia acabat quan va aparèixer plorant un conillet. Es queixava que li havien donat 
tres mossegades en molt poc temps. —¿I per què no surts corrents abans que et ataquin? —li 
va dir l’angelet— No teniu els conills unes grans orelles per sentir els vostres enemics abans 
que s’apropin? —¿I això et sembla gran? —va dir el conillet assenyalant les seves minúscules 
orelletes de granota. —I per què portes unes orelles que no són les teves? —Perquè aquest matí 
no hi havia qui trobés res en un munt tan gran de peces! —va interrompre un cocodril furiós— 
Jo he hagut de posar-me aquestes dents de castor i ara tots es riuen de mi perquè no puc tancar 
la boca. —No et queixis —va dir un terrible lleó— més riure donen meus potetes de pingüí. I 
així van seguir arribant animals amb milers de problemes: un mico amb trompa, un eriçó amb 
plomes, un ocell amb closca de tortuga... Llavors el angelet es va adonar que no havia estat 
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L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista, pare o mare llegeix: 
 Aquí estem, Esperit Sant, Senyor que infoneu la vida
 i que ens condueix cap a la veritat completa;
 Vine a nosaltres, i assistiu-nos: digna’t il·luminar els nostres cors;
 ensenya’ns el que cal fer; mostrau-nos el camí a seguir;
 actua tu mateix en allò que farem, perquè només tu ets el Déu,
 amb el Pare i el seu Fill Jesucrist.
u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u DANSA: UK ALE OLA: Uk ale ola, a tique tique tomba, es massa massa massa, oh alue alue 
aluo, oh alue alue aluo, oh alue alue aluo y se acabó.
u L’ESTRANY ANIMAL: He anat a Lluc d’excursió, i he vist un gros animal, tenia tres dents 
i el cap pelat, tenia també, un cul de paper.
u PARA PAPARA: Para para papa parapa, pere pere pepe perepe, piri piri pipi piripi, poro 
poro popo poropo, puru puru pupu purupu...
u DANSA: TENIA UN TIC: Habia Monti, he anato a la casa del doctore, y mha dito, que mue-
va la mano cosi (pierna) (cabeza) (lengua) etc...

CANT u El cant és: Jesús és Senyor

bona idea fer les coses amb tan poc temps, i deixar-ho tot amuntegat. I reunint als animals, els 
va explicar la seva solució: —A partir d’ara, deixarem de jugar mitja hora abans perquè cada 
animal pugui anar-se’n a un lloc diferent i allà tingui temps de posar bé les seves peces. I en 
comptes de deixar totes les peces juntes, les separarem en grups petits: pics amb pics, orelles 
amb orelles, urpes amb urpes, i així amb tot. Aquella tarda, mitja hora abans de fosquejar, els 
animals es van separar i cada un va buscar el lloc que més li va agradar. Els peixos es van anar 
al mar, els ocells als arbres, els animals salvatges a la selva, els pingüins al pol ... i van deixar les 
seves peces en piles tan petits i ordenats que l’endemà no van trigar gens a trobar-les i vestir-se 
amb elles. I quan l’alba va tornar Déu, tot estava perfecte. —Què tal ha anat tot, Perico? Algun 
problema? L’angelet Perico, que encara que era una mica desastre també era molt sincer, va 
ajuntar tot el seu valor per explicar-li a Déu tot el que havia passat i l’embolic que hi havia 
muntat. Però va resultar que a Déu li va encantar la solució del seu angelet, i que cada animal 
estigués en un lloc diferent i especial. I tant li va agradar el nou ordre que tenia tot, que va 
decidir regalar a Perico i els altres angelets una peça del seu animal favorit. I així va ser com 
l’angelet Perico, al qual li encantaven els ocells, va aconseguir les més precioses ales per a tots 
els àngels del món.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines 
que no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respon-
dre a la següent pregunta: 
  Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte?
Missatge final: Tot ha d’estar en el seu lloc. Déu és un Pare que ens estima i vols que tot 
estigui en el seu lloc.

A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.
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PRESENTACIÓ 
DEL TEMA

u Depèn de la imatge que tinguem de Déu contestarem d’una manera o d’una 
altre a cada situació que ens proposin. De com sigui la meva imatge de Déu així 
jo demanaré i respondre.

JO
C u PINCES: Posar pinzes d’estendre la roba per tot el cos a un pare, se demana un mare 

participant que els hi ha de llevar però amb els ulls tapats amb un mocador. El joc se pot fer a 
l’inrevés una mare amb les pinces penjades i és el pare que li lleva.
u HE COMPRAT UNA GALLINA: Asseguts en cercle comença l’animador parlant amb el qui 
té a la seva dreta i la fa la següent pregunta: «Saps què?» l’altre li respon: «Què?» i l’animador li 
torna la resposta: He comprat una gallina, i l’altre li respon: «i pon?», aquest li respon: «si que 
pon». El jugador haurà de fer el mateix diàleg amb el qui té a la seva dreta amb l’única diferen-
cia que a la darrere pregunta ho demanarà a l’animador. I així successivament amb tots els 
components del cercle.

DIN
ÀM

ICA u QUINA ÉS LA MEVA IMATGE DE DÉU?
L’objectiu és descobrir que segon la imatge que nosaltres tenim de Déu actuem d’una o altre 
manera.
1.- Roller playing: Un dels pares es convertirà en Déu, pujarà damunt una taula amb un cadira 
assegut i amb una capa de rei. Els altres pares es convertiran en personatges emulant diverses 
situacions, se col·loquen davant el que fa de Déu i li demanaran sobre les situacions que repre-
senta cada un, el pare haurà de respondre segons la imatge que ell tingui sobre Déu. Així po-
dran passar diversos pares per respondre i donar raó a les situacions representades. Els altres 
pares es converteixen en observadors, anotant tots els gestos, expressions i paraules dels dos 
que representen a Déu i la situació humana. Diverses situacions:
 a. Accident de cotxe: Jo conduïa un cotxe i anava una mica begut, estava vora meu la 
meva parella i darrere dos amics meus, tenim un accident i moren tots menys jo. Me trob amb 
Déu i li deman resposta, que me diu Déu?, no crec amb aquets Déu que permet això, una solu-
ció…
 b. Malaltia personal: Tens 22 anys i t’han pronosticat una malaltia terminal, te queden 
1 mes de vida, tens una al·lota i en aquest moment de la teva vida eres feliç, vas i li demanes a 
Déu, m’ho meresc?, per què Déu permet això?
 c. A la guerra d’Afganistan: T’han enviat en missió de pau però vos trobau en una em-
boscada tu i els teus amics, el capità te posa al front de tir amb el teu millor amic, el disparen 
i mor, tu quedes tancat dins una trinxera, t’envolten els enemics i no saps que fer, demanes a 
Déu per què succeeix això?
 d. La meva família: Anava a missa el diumenge amb el seu cotxe, un loco l’has va enves-
tir i han mort tots, tu quedes tot sol, demanes a Déu el perquè d’aquesta situació? Si anaven a 
Missa? 
 e. Refugiat de Siria: Amb tota la teva família has hagut de fugir de ca teva de la teva fa-
mília, del teu país, de la teva vida i no tens res més que un bolic de roba i un parell de cèntims. 
I tot per culpa de creure en Déu i ser cristià.
 f. Eliminat a un casting: Te feia màxima il·lusió i t’havies preparat durant tot un any en 
clases particulars, etc. Demanes a Déu perquè t’ha tocat a tu?
2.- Posada en comú: acabada la dinàmica es fa un cercle i es comenta l’experiència. El debat 
posterior pot ser molt enriquidor. Es fa una pluja de idees dels diferents tipus de Déu que han 
viscut. La conclusió de l’animador és la següent: depenent de l’imatge que tinguem de Déu con-
testarem d’una manera o d’una altre a cada situació que ens proposin. També de com jo pensi 
que és Déu així serà la meva manera de demanar o de respondre.

REFLEXIÓ u MATAR ELS NOSTRES DÉUS
L’animador pot fer la xarla: «Matar els  nostres déus». Es tracta de canviar la imatge 
que tenim del Déu de Jesucrist mitjançant cites bíbliques.
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VI
DE
O u Projecció del fragment de la pel·lícula: «Pena de muerte». Una religiosa  entra en contacto 

con un condenado a muerte y a partir de ese momento se convierte en su asesora espiritual.  
Esta situación e llevará a entablar relación con la familia de los dos jóvenes a los que el conde-
nado a muerte había asesinado. El condenado a muerte niega los hechos. Sólo al final reconoce 
su participación en los hechos y la religiosa le dice que lo que hizo fue terrible, pero que al 
menos ha recuperado la dignidad y es un hijo de Dios. La escena es cuando la religiosa y el con-
denado están en entrevista, poco antes de que se cumpla la sentencia. Habla con su madre y 
su hermano. Lloran. Después continúan la entrevista. El dice que se considera una víctima por 
haberse juntado con malas compañías. Reconoce que mató al joven y violó a la joven, y asume 
la responsabilidad. La monja le dice que hizo algo terrible, pero que al menos ha recuperado 
la dignidad por haberlo reconocido. Y que es hijo de Dios. El reconoce que nunca ha tenido un 
verdadero amor y tiene que morir para encontrar un verdadero amor. (Min. 1,29,03)

Es
co
lt
a 
de
 l
a 
Par

au
la u INTRODUCCIÓ

Es fan grups petits i es llegeix el text, és important abans d’escoltar la Paraula crear un clima i 
un ambient de silenci en atenció a l’escolta de la Paraula. Podem convidar-los a aixecar-se, per 
exemple. Se llegeix l’Evangeli segons Sant Lluc (Llc 15, 11-32) «I digué Jesús: Un home tenia dos 
fills. Un dia, el més jove digué al pare: —Pare, dóna’m la part de l’herència que em toca. Ell 
els va repartir els béns. Al cap d’uns quants dies, el més jove va vendre’s tot el que tenia i se’n 
va anar amb els diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una 
vida dissoluta. Quan s’ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i comen-
çà a passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d’aquell país, que l’envià als seus 
camps a pasturar porcs. Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però 
ningú no li’n donava. Llavors reflexionà i es digué: “Quants jornalers del meu pare tenen pa 
de sobres i jo aquí m’estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat 
contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu; tracta’m com un dels teus jorna-
lers.” I se n’anà a trobar el seu pare. Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, 
corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El fill li digué: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja 
no mereixo que em diguin fill teu. Però el pare digué als seus criats: De pressa, porteu el ves-
tit millor i poseu-l’hi, poseu-li també l’anell i les sandàlies, porteu el vedell gras i mateu-lo, 
mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut 
i l’hem retrobat. I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de 
tornada, s’acostava a la casa, va sentir músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li 
què era allò. Ell li digué: —El teu germà ha tornat. El teu pare l’ha retrobat en bona salut i 
ha fet matar el vedell gras. El germà gran s’indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va 
sortir i el pregava. Però ell li respongué: —Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai 
ni un de sol dels teus manaments, i tu encara no m’has donat un cabrit per a fer festa amb els 
meus amics. En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb 
prostitutes, has fet matar el vedell gras. El pare li contestà: —Fill, tu sempre ets amb mi, i tot 
el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i 
ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat».

TR
EB
ALL u REUNIÓ AMB GRUPS PETITS

1.-Treball individual. És un treball personal perquè cadascú respongui en aquestes preguntes:
 - Quina és la imatge de Déu que ens presenta Jesucrist?
 - Quines son els 5 verbs que fa el Pare de la paràbola? 
 - Quines les 5 decisions que demostren l’amor patern del Pare? 
2.- Treball en grup. Després del treball individual es poden reunir en grup petits i posar en 
comú les preguntes i els dubtes que sorgeixen d’aquesta paràbol·la del Fill pródig.
3.- Treballa en gran grup. Una vegada reunits en gran grup l’animador ha de concloure la ses-
sió amb aquestes paraules o similars.
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Baixem a l’oratori per a pregar
 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 Primera Carta de Sant Joan (1Jn 4,7-21). «Estimats meus, estimem-nos 
els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu; tothom qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu.  El 
qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor. L’amor de Déu s’ha manifestat enmig nostre 
quan ha enviat al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a ell. L’amor consisteix en això: 
no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el 
seu Fill com a víctima que expia els nostres pecats. Estimats meus, si Déu ens ha estimat tant, 
també nosaltres ens hem d’estimar els uns als altres. A Déu, ningú no l’ha vist mai; però si ens 
estimem, ell està en nosaltres i, dins nostre, el seu amor ha arribat a la plenitud. Coneixem que 
estem en ell i que ell està en nosaltres perquè ens ha donat el seu Esperit. Nosaltres donem 
testimoni d’allò que hem contemplat: el Pare ha enviat el seu Fill com a salvador del món. Per 
això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està en Déu, i Déu en ell.  Nosaltres hem 
conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor; el qui està en l’amor està en Déu, i 
Déu està en ell. A dins nostre, l’amor ha arribat a la plenitud, i per això mirem amb confiança el 
dia del judici, perquè, tot i que estem en aquest món, vivim tal com Jesucrist viu. On hi ha amor 
no hi ha por, ja que l’amor, quan és complet, treu fora la por. La por i el càstig van junts; per 
això només té por el qui no estima Déu plenament. Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem 
també nosaltres. Si algú afirmava: «Jo estimo Déu», però no estima el seu germà, seria un men-
tider, perquè el qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu. Aquest és 
el manament que hem rebut de Jesús: qui estima Déu, també ha d’estimar el seu germà.». 

RE
FLE

XIÓ u MATAR ELS NOSTRES DÉUS
L’animador pot fer la xarla: «Figures del Déu amor en el Nou Testament».
 Segurament la imatge representativa del Déu amor que ens ve més immediatament 
és la del Pare del fill pròdig (Llc 15,11-32). Una paràbola entranyable, plena d’imatges d’un Déu 
que trenca totes les mesures, usos i costums, especialment és digne de reparar els cinc passos 
o verbs, enormement actius i tendres, d’aquest Déu que presenta Jesús. Un pare que, davant el 
fill humiliat que torna a casa (5 verbs):

- El va veure a la llunyania,
- Es va commoure profundament,
- Va arrencar a córrer,
- El va abraçar,
- El va cobrir de petons.

 Un pare que no atén disculpes ni explicacions. I una pare que pren 5 decisions que de-
mostren un amor paternal-maternal escandalós que no cap en els nostres esquemes (accions):

- Li va posar el millor vestit,
- Li va col•locar un anell a la mà,
- Li va donar sandàlies,
- Va manar matar el vedell gras,
- Organitzar una festa.

 Al capítol 15 de Lluc, on se situa la paràbola del fill pròdig, la precedeixen i preparen 
dues paràboles meravelloses: la de l’ovella perduda (Llc 15,1-7), que presenta a un Déu pastor 
amorós que ens busca, càrrega a coll i torna a la pleta ple de goig, i la de la moneda perduda (Llc 
15,8-10), on mostra la cura i persistència de la recerca de l’amor diví, juntament amb l’alegria 
de la troballa. La gratuïtat de l’amor brilla en la paràbola del fariseu i el publicà (Llc 9,9-14), etc.
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CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

 5.- Moment de pregària: 
 6.- Gest:
 7.- Cançó: Com el Pare m’estima.
 8.- Resar: tots el Pare Nostre amb les mans cap al cel. 
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FINALITAT I 
CONTINGUTS

SA
LUT

AC
IÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la catequesi en família. 

u Per trobar-nos amb Jesús cal comunicar-nos amb ell. El catequista demana als nins: De 
quines maneres ens podem comunicar amb Jesús? Els nins aniran responent les diferents 
formes, a través de la pregària, d’ajudar a un pobre, d’escoltar el pare o la mare, fer cas al pro-
fessor, etc... però el catequista remarcarà que Jesucrist se troba en el sagraments i sobre tot el 
de l’Eucaristia. El catequista relata en conte: EL REIS MAGS DE L’HOSPITAL.

TEMA 04
ELS SAGRAMENTS

u L’objectiu o la finalitat d’aquesta sessió és que els pares s’acostin a la definició de sagrament 

des de la pròpia experiència vital, i despertar el desig de descobrir la bellesa de cada un dels set sa-

graments.

CO
NT
E uELS REIS MAGS DE L’HOSPITAL

S’acostava el Nadal i Carme, l’àvia més anciana de la planta de l’hospital, empitjorava dia rere 
dia. Estava al llit, immòbil, i passava les hores mirant fixament la porta, amb la remota esperan-
ça que els seus tres fills vinguessin a acomiadar-se d’ella. Es diria que el fràgil fil de la vida no 
es podia trencar si no abraçava abans als seus fills, que se’n van anar de casa fa anys. Carmen 
preguntava una vegada i una altra a les infermeres: —Què serà del major, que se’n va anar a 
buscar feina a la ciutat, i no va tornar al poble?, —Què farà el segon, que em va dir que s’anava 
amb el seu germà? —I la meva petita haurà trobat una casa per servir? Per què no m’ha trucat 
aquests dos últims anys? Els haurà passat alguna cosa? Les infermeres i les auxiliars animaven 
a Carmen i li repetien que, quan els seus fills sabessin que ella estava a l’hospital, vindrien a 
veure-la, i ella podria morir tranquila. Però passaven els dies, i la porta de l’habitació només 
s’obria quan el personal entrava a cuidar-la o quan el capellà li portava la comunió i xerrava 
amb ella. El dia de Nadal la infermera li va anunciar que, per fi, els seus fills havien trucat per 
telèfon per dir que vindrien a passar aquesta nit amb la seva mare. Carmen va demanar que 
la pentinassin bé i li posessin la toqueta nova, per a rebre’ls el més maca possible. Tot d’una 
es va obrir la porta i van entrar ... els Reis Mags! Va reconèixer als seus fills, encara que els va 
trobar francament canviats. A l’major li esqueia anar vestit de rei negre, fins i tot havia en-
greixat bastant des que va marxar del poble. El segon, amb la seva barba blanca semblava més 
gran, però va pensar que era la barba el que li envellia. I la seva nena ... Què maca estava amb 
aquesta barba rossa i aquestes enormes celles fent joc! Els tres Reis es van posar al voltant de 
llit, acariciar i besar a l’àvia, li van demanar perdó per no haver donat senyals de vida, i li van 
assegurar que els tres estaven bé, que havien trobat feina i que, si es posava bona, la portarien 
a la ciutat perquè visqués amb ells. Carmen els deia: —Com heu canviat! Quant vos estim! Ara 
sí que puc morir tranquil·la. Somreia, plorava i reia amb infinita tendresa. Va tancar els ulls, 
semblava que s’estava quedant adormida, però poc després va exhalar l’últim sospir. Els tres la 
van acariciar i van sortir de l’habitació. A la porta es van treure les barbes i els vestits. Als tres 
Reis Mags: el metge, el zelador i la infermera, també se’ls va escapar una llàgrima d’emoció per 
haver ajudat a l’àvia Carmen a morir, substituint a uns fills que la droga havia destrossat. Una 
vegada més, el personal de l’Hospital havia aconseguit que es produís un d’aquells miracles 
que ocorren en Nadal.
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IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u NOS HA GUSTADO MUCHO: nos ha gustado mucho, nos ha hecho mucha gracia, ja, ja, 
ja, catapum, chim, pum, gori, gori, gori, tilin, tilin, que lo repita...
u MIG APLAUDIMENT: un apleudiment  un cop de mans i amb la dreta picar l’esquerra.
u DANSA: BUGUI, BUGUI!!: Amb la mà a dintre, amb la mà a fora, amb la mà (cul, cap, 
cama, etc... ) a dintre i la fem rodar. Ballem el bugui bugui mitja volta ja! I ara piquem de mans! 
Hei bugui bugui, hey! Hei bugui bugui. Hei bugui bugui, hey! I ara piquem de mans...
u CUXIXI, CUXIXA: Cuxixi, cuxixa, cuxixi bom bom. Fer gestos amb les mans, amb els peus, 
etc. El veinat seguirà amb els mateixos gests. 
u YO TENGO UN POZO: Yo tengo un pozo! tengo una despensa, mi despensa, la despensa 
del vecino de la izquierda, la despensa del vecino de la derecha, mi despensa, ...mi pozo, Ole mi 
pozo!. mi ventana, mi buzón, mi azotea, mi desague, mi grifo, mi escalera, mi detector de olores

CANT u El cant és: Pon tu mano en la mano

A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

OR
AC
IÓ
 I
NI
CIA

L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines que 
no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respondre 
a la següent pregunta: Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte?
Missatge final: Moltes vegades els nostres gests son com a sagraments pels altres, coses 
importants que fan alegrar les persones. Jesucrist és el Gran Gest de Déu a la humanitat i 
els sagraments son els Grans Gestos de la unió de Jesucrist amb els homes.

JO
C u DE L’HAVANA HA ARRIBAT UN VAIXELL...

Tot els grup es col·loca drets enmig de la rotllana. L’animador afirma que: «de l’havana ha arri-
bat un vaixell carregat amb X paquets. Quan els jugadors senten el número de paquets han de 
formar grups amb el nombre de paquets que ha senyalat l’animador. Així fins que el qui guia 
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EL 

TE
MA u EXPLICACIÓ DEL TEMA:

L’animador fa una breu exposició de l’article del diari: «Comuniones como bodas». Ell mateix 
fa caure en la compte de que hem desbordat el tema dels sagraments. Demana als pares: es 
necessari fer tant de gasto? es necessari fer una festa tan grossa? què és rebre un sagrament 
(baptisme, eucaristia, reconciliació, confirmació, noces, etc...)? perquè sols es celebra tant so-
lemnement comunions i noces?? i els altres sagraments? Exemple: quan ens reunim amb un 
vells amics sempre recordem allò que vàrem fer i ara no podríem fer, acampades a la munta-
nya, fer foc al bosc, anar 10 dins un 600, etc.... Què ens ha passat amb aquest canvis?
Cal fer veure als pares que avui parlarem dels sagraments i la seva acció dins les persones. El 
coneixement humà comença pels sentits i, per arribar a conèixer les coses que els sobrepassen, 
hem d’utilitzar imatges, símbols o comparacions, que revelen una mica el desconegut. Déu ha 
procedit amb nosaltres de la mateixa manera instituint els signes sensibles que anomenem 
sagraments, per expressar les realitats sobrenaturals de la gràcia. Però l’omnipotència divina 
fa més del que podem fer nosaltres, i Déu ha concedit a aquests signes sensibles significar i 
produir la gràcia. 
Per entendre millor l’efecte dels sagraments podem comparar-los amb la vida natural, veient 
que en l’ordre de la gràcia: naixem a la vida sobrenatural pel BAPTISME, ens enfortim amb 
la CONFIRMACIÓ, mantenim la vida amb l’aliment de l’EUCARISTIA, si es perd pel pecat, la 
recupera la RECONCILIACIÓ, i amb la UNCIÓ DE MALALTS ens preparem per al viatge que 
acabarà al cel. Per socórrer les necessitats de l’Església com a societat tenim el sagrament de 
l’ORDRE SACERDOTAL, que procura els ministres de l’Església, i el MATRIMONI, que amb 
els fills perpetua la societat humana i fa créixer l’Església quan són regenerats pel baptisme.

DIN
ÀM

ICA u DINÀMICA PER INTRODUIR EL TEMA
1.- Moment de treball personal: per respondre a les següents preguntes: 

- Pensa signes sensibles o gests que ens evoquin realitats invisibles (per exemple, una 
besada)
- Fixa’t de quants de signes i gests ens servim per a comunicar-nos
- Quins són els signes o gests més sagrats per a tu?
- Què és per a tu un sagrament?
- Què ha suposat i què suposa per tu participar en cada un dels sagraments?

2.- Moment de petit grup: després d’un temps prudencial es demana als pares que compar-
teixin les preguntes amb els altres components del grup. Pot sortir i diàleg fructuós.

Co
me
nt
ar
i

u XARLA DE L’ANIMADOR
El llenguatge dels signes. Quan jo era petit i anava a escola, un dia em trobaren xerrant fora 
de temps i..., em castigaren. Molt normal. Jo vaig protestar. També molt natural: «Només havia 
fet senyes al meu veí, sense dir ni piu», vaig dir. Una excusa desesperada. Aleshores, el mestre 
em digué: «Escriuràs cent vegades: hi ha tres classes de llenguatge: oral, escrit i mímica». Em 
va costar entendre què volia dir «mímica», però més tard la pena em fou profitosa. Em va fer 

JO
C el joc ho trobi oportú. (en el nombre de paquets pot afegir paquets amb X cames, etc...).

LLOGATERS I INQUILINS
u El grup de participants es col·loca al bell mig de la rotllana i forma grups de tres. Dos dels 
components se donaran les mans formant una casa (llogaters) i l’altre participant es posarà a 
dins del cercle que conformen els llogaters, serà l’inquilí. A l’orde de l’animador tots canviaran 
de lloc. Si l’animador diu: inquilí, canviaran els jugadors del mig i aniran a ocupar un altra 
casa. Si en canvi l’animador diu: casa o llogaters, els qui canviaran seran els altres dos jugadors 
cercan altres participants. L’animador pot dificultar el joc afegint-se com inquilí o com a casa.
Així un component quedarà sense parella i per tant eliminat.

VIDEO u Projecció del vídeo:  «¿QUÉ ES UN SACRAMENTO - Sacramentos.FE»
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entendre una lliçó fonamental per a la vida: que la comunicació va més enllà de la paraula i 
que hi ha un llenguatge important dels gests. Més encara, que la paraula escrita i la mímica, 
tot llenguatge, tenen una cosa en comú molt important: funcionen a base de signes, a base 
d’elements convencionals (sonors, escrits en el cas de la paraula; gestuals en el cas de la mími-
ca), tàcitament consensuats, visibles, comprensibles sense explicacions i per això eficaços: ens 
transporten més enllà d’ells mateixos i ens introdueixen en el món del significat. Més encara: a 
les reunions internacionals on es troben moltes persones que no parlen un mateix idioma, de 
cada vegada és més normal expressar allò que es vol fer saber a tothom per mitjà no de parau-
les, sinó de signes: un rostre amb un dit que es tapa la boca, vol dir “aquí no es parla; silenci”; 
un ventall sobre la porta d’un bany diu que és reservat per a les senyores; i si hi ha un capell, 
per als homes... Podríem seguir. No és necessari. 
Hi ha coses que podem veure i tocar; altres són invisibles als ulls. Amb el temps vaig haver 
també d’aprendre un altra lliçó: hi havia coses que no es veien, ni es podien palpar. Però que 
acabaven per ser tan importants, o més, que aquelles que es poden veure i tocar. Per exemple, 
la certesa que els meus pares m’estimaven; la possibilitat de viatjar molt lluny sense moure’m
de l’habitació; l’avi que havia mort i que jo recordava tan sovint i amb tan viva recança; els 
meus sentiments, intensos, que no sabia d’on venien ni on anaven, però que eren allà, per 
fer-me un al·lot feliç o desgraciat... Jo em movia en un món que podia contemplar, controlar, 
descriure, dir amb paraules conegudes i acceptades per tots; i, a la vegada, en un altre món 
que només es podia insinuar, del qual no era fàcil parlar... Un món que es desplegava a base 
d’imatges, metàfores, gests: amb signes. El signe, doncs, esdevenia un pont entre dos mons, els 
connectava, els unia. Permetia que es relacionassin i que jo prengués consciència de la seva 
realitat.
Dos exemples per fer-nos entendre. Posaré dos exemples que poden ajudar a comprendre el 
que estic intentant explicar. 
1.- El primer, la màgia dels nombres.
Per experiència vaig comprovar que hi havia una diferència abismal si al meu butlletí de notes 
el mestre havia traçat una ratxeta i un rotllet (el nombre 10) o, en canvi, n’havia pintada una 
altra que s’assemblava a una cadira (el nombre 4). El primer suposava satisfacció per a la gent 
que més m’interessava (els meus pares, per exemple, i els meus amics) i el segon, en el millor 
dels casos, creava una expressió seriosa a la seva faç; en el pitjor, generava una correcció. Vet 
aquí què vol dir «la màgia del signe»: la capacitat de crear novetat. Vet-ne aquí el contingut: 
determinades formes ben materials (voleu res més material que un dibuixet sobre el paper? O 
un so? O un gest?) introdueixen en la vida realitats impalpables, invisibles, inefables, però que 
conten molt a l’hora d’estar contents o entristits; a l’hora d’explicar les coses per aprendre’n 
el nom vertader. De fet, el 10 o el 4 eren intents de mesurar una cosa tan intangible com és la 
intel·ligència, el grau d’aprenentatge de les lliçons, l’esforç esmerçat a adquirir la saviesa i la 
ciència necessàries, la bondat de la meva actitud... En conclusió, el signe: qualque cosa que crea 
allò que hom li ha encomanat posar enmig de la vida.
2.- El segon exemple: el ram que regalam a la nostra mare el dia del seu sant. 
Una petita garba de flors, que la botànica defineix sense problema, amb exactitud científica, i 
els dóna un nom que les distingeix de qualsevol altra, tan flor com elles. Però que, a partir del 
moment en què s’ha convertit en regal, esdevé mediació (atenció a aquesta paraula: la torna-
rem a trobar sovint en els textos que segueixen. Vol dir: allò que serveix de canal a una altra 
cosa/experiència; allò que fa possible una realitat; la seva condició). En aquest cas, el ram es-
devé mediació de la tendresa que per la nostra mare sentim. Cada flor, totes les flors plegades, 
segueixen essent el que són: resultat de l’evolució de la naturalesa, en la seva materialitat; a la 
nostra mare, la poden commoure fins a les llàgrimes. Gràcies a l’actitud que ens mou a fer-li un 
regal, el ram s’ha tornat qualque cosa que transcendeix les flors: que va més enllà de les flors, 
però impossible de ser expressat sense les flors. El ram ha dit l’inefable i ho ha dit de manera 
comprensible i significativa per a la nostra mare i per a nosaltres. Ha esdevingut un signe.

VIDEO u Projectar vídeo: «QUÉ ES UN SACRAMENTO»
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Es fan grups petits i es llegeix el text, és important recordar que en aquest text hi ha la Paraula 
de Déu. Crear un clima i un ambient de silenci en atenció a l’escolta de l’explicació dels Sagra-
ments. «PER QUÈ 7 SAGRAMENTS? Perquè 7 són les etapes de la vida. Hi ha una gran sem-
blança entre les etapes de la vida natural i les etapes de la vida sobrenatural: «Los sacramentos 
de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber, Bautismo, Confirmación, 
Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Los siete sa-
cramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del 
cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. 
Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiri-
tual Catecisme de l’Església Catòlica »(CIC n. 1210).
1. A la vida natural cal néixer. A la vida sobrenatural cal néixer de l’aigua i de l’esperit. «Jesús 
respongué: —T’ho ben asseguro: ningú no pot entrar al Regne de Déu si no neix de l’aigua i de 
l’Esperit.» (Joan 3,5). La nostra mare l’Església ens engendra pel Baptisme.
2. A la vida natural cal créixer i donar fruit.
A la vida sobrenatural la Confirmació porta al seu desenvolupament i fa fructificar aquesta 
vida rebuda en el Baptisme. «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosal-
tres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I 
tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà.» (Juan 15,16.)
3. Per viure cal alimentar-nos.
En l’Eucaristia Crist, el Pa de Vida, ens nodreix amb el seu cos i la seva sang. « Després prengué 
el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient: —Això és el meu cos, entregat per 
vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.» (Lluc 22, 19)
4. A la vida natural emmalaltim i necessitem medicina per recuperar la salut. A la vida so-
brenatural Jesucrist, metge de les ànimes. Jesús ho va sentir i digué:  El metge, no el necessiten 
els qui estan bons, sinó els qui estan malalts.» (Mateu 9,12), ens ofereix el sagrament de la Re-
conciliació per curar les ferides del pecat.
5. A la vida natural busquem formar una llar.
A la vida sobrenatural Crist vol que els esposos s’estimin com El estima la seva Església. «Ma-
rits, estimeu les vostres mullers, tal com el Crist ha estimat l’Església i s’ha entregat a la mort 
per ella.» (Efesis 5,25): per això va instituir el Matrimoni.
6. A la vida natural necessitem d’una autoritat que ordeni la vida social.
A la vida sobrenatural el Regne de Crist en aquest món exigeix   una autoritat, uns pastors que 
apacienten les ovelles de Crist, per a això Crist va instituir el Sacerdoci.
7. La vida natural arriba a la seu final i morim.
La Unció dels Malalts ens conforma amb la mort i resurrecció de Crist. «Una preparación para 
el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que 
sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón «a los que están a punto de 
salir de esta vida» (in exitu viae constituti; Concilio de Trento: DS 1698), de manera que se la 
llamado también sacramentum exeuntium («sacramento de los que parten»;  ibid.). La Unción 
de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el Bau-
tismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la 
vida cristiana; la del Bautismo había sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación 
nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de 
nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes entrar en la 
Casa del Padre.» (CIC n. 1523).» 
 Les preguntes a parlar en grup petit son: 
 - Davant aquesta societat consumista: Com heu transmès o com podeu transmetre als 
fills el valor dels sagraments com a expressió de l’amor de Déu?

 - I per la vida de la vostra la família, què suposa participar junts en els sagraments?
 - Com ajuda això a compartir la fe i com fa créixer l’amor de Déu?
 - Et fa ganes aprofundir en aquesta línia en la bellesa dels sagraments?
Es pot obrir un debat sobre aquestes o altres qüestions.
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OR
AT
OR
I u A L’ORATORI

Baixem a l’oratori per a pregar
 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 del text de l’evangeli segons Sant Joan (Jn 1,1-18) «Al principi existia el qui 
és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. Ell estava amb Déu al principi. 
Per ell tot ha vingut a l’existència, i res no hi ha vingut sense ell. En ell hi havia la vida, i la vida 
era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la. Déu 
envià un home que es deia Joan. Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum, perquè 
per ell tothom cregués. Ell no era la llum, venia solament a donar-ne testimoni. Existia el qui 
és la llum veritable, el qui ve al món i il·lumina tots els homes. Era present en el món, que per 
ell ha vingut a l’existència, i el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han 
acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills 
de Déu. No han nascut per descendència de sang, ni d’un desig carnal, ni d’un voler humà, sinó 
de Déu mateix. El qui és la Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat 
la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Joan dóna 
testimoni d’ell quan proclama: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi em passa al da-
vant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De la seva plenitud, tots nosaltres n’hem rebut gràcia 
rere gràcia. La Llei fou donada per Moisès, però la gràcia i la veritat han vingut per Jesucrist. A 
Déu, ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l’ha revelat».
 5.- Explicar el text: La primera Encarnació és en el llenguatge: des dels primers versets 
del llibre del Gènesi, es diu que Déu crea amb la seva Paraula. Però es tracta d’una Paraula 
que es dirigeix a nosaltres amb la voluntat que sigui entesa, compresa i que ho sigui sense un 
esforç que ens superi. Déu corre el risc des dels inicis de dirigir-se a nosaltres amb les nostres 
paraules. Ell es manifesta des de la nostra experiència humana, limitada, fragmentària. I és a 
partir d’aquestes paraules humanes que Déu ens diu allò que ens vol dir per apropar-nos a Ell 
i fer-nos tastar la seva Vida i el seu Amor. 
 6.- Moment de pregària: 
 7.- Cançó: Com el Pare m’estima.
 8.- Resar: tots el Pare Nostre amb les mans cap al cel.

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.
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SA
LUT

AC
IÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la catequesi en família. 

u Avui farem una trobada amb Jesús. El catequista demana als nins: De quines maneres 
ens podem comunicar amb Jesús? Els nins aniran responent les diferents formes, a través de 
la pregària, d’ajudar a un pobre, d’escoltar el pare o la mare, fer cas al professor, etc... El cate-
quista remarcarà la figura de Jesús i que va fer ell per nosaltres. El catequista relata en conte: 
L’ESPANTAOCELLS.

TEMA 05-DIADA AL SANTUARI DE GRÀCIA
JESÚS

CO
NT
E u L’ESPANTAOCELLS 

En un llunyà poble vivia un pagès molt avar i era tanta la seva avarícia que quan un ocell 
menjava un gra de blat trobat a terra, es posava furiós i passava els dies vigilant que ningú 
toqués el seu hort. Un dia va tenir una idea: —Ja ho sé, construiré un espantaocells, d’aquesta 
manera, allunyaré als animals del meu hort. Va agafar tres canyes i amb elles va fer els braços 
i les cames, després amb palla va donar forma al cos, una carbassa li va servir de cap, dos grans 
de blat de moro d’ulls, per nas va posar una pastanaga i la boca va ser una filera de grans de 
blat. Un cop l’espantaocells va estar acabat, li va col·locar unes robes trencades i lletges i d’un 
cop sec el va clavar a la terra. Però es va adonar que li faltava un cor i va agafar el millor fruit de 
la perera, el va ficar entre la palla i es va anar a casa. Allà va quedar l’espantaocells movent-se 
al ritme del vent. Més tard un ocell va volar a poc a poc sobre l’hort buscant on poder trobar 
blat. L’espantaocells, en veure’l, va voler espantar donant crits, però l’ocell es va posar en un 
arbre i va dir: —Deixem agafar blat per als meus fills. —No puc contestar el espantaocells, però 
tant li feia mal veure al pobre ocell demanant menjar que li va dir: —Pots agafar les meves 
dents que són grans de blat. L’ocell els va agafar i d’alegria va besar el seu front de carabassa. 
L’espantaocells va quedar sense boca però molt satisfet per la seva acció. Un matí un conill va 
entrar a l’hort. Quan es dirigia cap a les pastanagues, el ninot va veure i va voler donar-li por, 
però el conill el va mirar i li va dir: —Vull una pastanaga, tinc gana. Tant li feia mal l’espanta-
ocells veure un conill famolenc que li va oferir el seu nas de pastanaga. Un cop el conill es va 
haver marxat, va voler cantar d’alegria; però no tenia boca, ni nas per olorar el perfum de les 
flors del camp, però, estava content. Un dia va aparèixer un gall cantant al costat d’ell. —Vaig a 
dir a la meva dona, la gallina, que no posi més ous per a l’amo d’aquesta horta, és un avar que 
gairebé no ens dóna menjar —va dir el gall. —Això no està bé, jo et donaré menjar, però tu no 
diguis res a la teva dona. Agafa els meus ulls que són grans de blat de moro. —Bé —va contes-
tar el Gall—, i se’n va anar agraït. Poc més tard algú es va acostar a ell i va dir: —Espantaocells, 
el pagès m’ha fet fora de casa i tinc fred, pots ajudar-me? —¿Qui ets? —va preguntar l’espanta-
ocells que no podia veure-li, doncs ja no tenia ulls. —Sóc un rodamón. —Agafa el meu vestit, és 
l’únic que puc oferir-te. —Oh, gràcies, espantaocells! Més tard va notar que algú plorava al seu 
costat. Era un nen que buscava menjar per a la seva mare i l’amo de l’horta no va voler donar-li.

FINALITAT I CONTINGUTS
u Que coneguen que Jesús, l’home veritable, ens revela Déu. 
u Que descobreixin que per arribar a la confessió de fe en Jesucrist, han de 
fer un procés semblant al dels deixebles.
u Que coneguin més a Jesucrist, li admirin i s'acostin a ell per adorar-lo en 
la pregària.
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AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u EL PALO EN EL HOYO: Hay un hoyo en el fondo de la mar...  hay un palo en el hoyo en el 
fondo de la mar, hay un sapo en el palo en el hoyo en el fondo de la mar, hay un pelo en el sapo 
en el palo, etc.
u PERN: Catecric, catecrac, catecroc, catecroc, catecric, catecrac, molt bé!! (amb la mà al cap 
un cop a la dreta i l’altre a l’esquerra.
u YO TENGO UNA CASITA: Yo tengo una casita, así, y así, con una puertecita y toco así y 
así, con una chimeneita que hace así y así, con una ventanita que hace así y así, y barro mi 
casita así y así... (Cada cop més grossa)  
u HOLA AMICS: Hola,amics,què tal i com estau? (Molt bé!) I les vostres amistats com van? 
(Molt bé!) Farem el possible per a ser bons amics. Hola,amics,què tal i com estau? (Molt bé!) 
...nines ...catequistes ...capellà, etc...

CANT u El cant és: En el mar

OR
AC
IÓ
 I
NI
CIA

L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

CO
NT
E —Pobre —va dir el espantapájaros-—, et dono el meu cap que és una bella carbassa ... Quan 

el pagès va anar a l’hort i va veure el espantaocells en aquell estat, es va enfadar molt i li va 
calar foc. Els seus amics, en veure com cremava, es van acostar i van amenaçar al pagès, però 
en aquell moment va caure a terra una cosa que pertanyia a aquell ninot: el seu cor de pera. 
Llavors l’home rient, se’l va menjar dient: —Dieu que tot vos ho ha donat? Doncs això m’ho 
menjo jo. Però només al mossegar-la va notar un canvi en ell i els va dir: —Des d’ara vos aco-
lliré sempre. Mentrestant, l’espantaocells s’havia convertit en cendres i el fum arribava fins al 
sol transformant-se en el més brillant dels seus raigs.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines que 
no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respondre 
a la següent pregunta: Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte?
Missatge final: Jesucrist va donar la vida per nosaltres, sense importar-li res. Va gastar la 
vida pels seus amics i nosaltres som els seus amics.
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C u ESTO ES UN BESO: Començant per la dreta és diu i es fa: «esto es un beso» i l’altre li diu: 

«que es eso?» i respon: «un beso», li dona la besada i continua amb el company de la seva dreta.
u L’HOSPITAL: Es col·loca un cercle de cadires amb una cadira per cada pare. Es reparteix 
un personatge o material que s’utilitza a un hospital. L’animador comença una història qualse-
vol que faci referencia a un malalt i a un hospital, quan l’animador digui un personatge o cosa 
de qualque pare, aquest s’aixeca i va a ocupar un altre cadira. Quan l’animador diu la paraula 
clau: hospital, tothom s’aixeca i se canvia de lloc. Els personatges i coses poden ser: malalt, 
ambulancia, sirena, telefonista, metge, metgesa, enfermera, camilla, sang, agulla, fill, esperit, 
aigua oxigenada, quiròfan, llençols, bisturí, pinces, cotó, etc...

EX
PER

IÈN
CIA u LA RONDA DE TESTIMONIS

L’objectiu d’aquesta experiencia es descobrir persones que els ha fet feliç creure en Déu. 
1.- Moment de grups petits de treball. La dinàmica consisteix en fer una ronda de testimonis 
perquè descobreixin diferents persones que el fa feliç creure en Déu. En grups de treball petits 
aniran rotant per 4 testimonis durant 15 minuts. El testimoni exposarà la seva visió sobre Déu 
i Jesucrist i els motius perquè el fa feliç una persona que va morir fa 2000 anys.
Acabats el 15 minuts, se’ls dona 5 minuts perquè tot el grup pensi en una pregunta que farien al 
testimoni. Quan tingui la pregunta l’han de escriure i l’han de donar a l’animador.
Quan el monitor té la pregunta tot el grup es desplaça a visitar l’altre testimoni amb la mateixa 

VIDEO u Projecció del vídeo: «El credo ¿Quién era Jesucristo?» 

PRE
SE
NT
AC
IÓ
 D
EL 

TE
MA u BREU INTRODUCCIÓ DE L’ANIMADOR

 La vida de tots els éssers humans, neix, creix, es desenvolupa i arriba a la seva madure-
sa, en, per, i per la «trobada». La «trobada» dels pares comunica la vida al fill. La «trobada» dels 
pares i els fills, i dels germans entre si, constitueix la família, principi i fonament de la societat 
i de l’Església. La «trobada» amb les persones properes obre la nostra ment i el nostre cor al 
món, dó-na lloc a l’amistat, i fa possible que la societat creixi i es desenvolupi amb vitalitat. Els 
viatges...
 «Trobar-se» amb un altre implica situar-se davant seu, cara a cara amb ell, per conèi-
xer-lo, per estimar-lo i rebre el seu amor, per establir amb ell una relació d’amistat en la qual 
cadascun comunica a l’altre, dóna a l’altre, el que ell mateix és, el que sent i viu en el seu cor, la 
seva essència humana, la seva intimitat personal.
 Jesús és Déu que s’encarna perquè vol «trobar-se» amb nosaltres, els éssers humans de 
tots els temps i de tots els llocs; Déu que s’abaixa, Déu que s’anorrea perquè desitja posar-se 
en la nostra situació per mirar-nos cara a cara, des de la nostra mateixa altura, conèixer-nos 
i donar-se a conèixer, estimar-nos i establir amb nosaltres una relació d’amistat íntima i pro-
funda, comunicar-nos el que Ell és —la seva divinitat—, per fer florir la nostra huma-nitat.
Si donem una mirada intel·ligent als evangelis, podem dir amb certesa i seguretat, que tota 
la vida de Jesús, des del seu naixement fins a la seva mort —i fins i tot les seves aparici-ons 
després de la resurrecció—, va ser una llarga sèrie de «trobades personals», en els quals va 
comunicar als homes i dones amb qui va compartir la seva existència en el món, la seva fe, el 
seu amor i la seva esperança.
 Els deixebles d’Emmaús, María Magdalena i Simó Pere, Zaqueu i la dona adúltera, 
la cananea i la seva filla, l’hemorroísa i el cec Bartomeu, Jairo i la seva filla, Llàtzer, Marta i 
Maria de Betània, Mateu i Tomàs, Felip i Andreu, el jove ric i la dona encorbada, Joan i Jaume, 
l’home de la mà seca i l’endimoniat de Gerasa, la vídua pobre i el sordmut, Josep d’Arimatea 
i Dimas, el bon lladre, Nicodem i el leprós agraït, la sogra de Pere i el centurió romà, Simó de 
Cirene i tots els homes i dones que es van creuar en el seu camí, ens donen el seu testimoni: la 
seva «trobada» amb Jesús va marcar per a cada un d’ells i de manera definiti-va, la seva vida.
 Jesús els va alliberar del seu pecat, de les seves pors, de la seva covardia, de la seva so-
ledat, de les seves ambicions, de les seves debilitats, i va omplir el seu cor amb la veritat i amb 
l’amor de Déu, il·luminant, d’una vegada i per sempre, amb la seva llum que no s’apaga.
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EX
PER

IÈN
CIA dinàmica, en primer lloc escoltar el testimoni i en segon lloc pensar la pregunta que li faria 

tot el grup al testimoni. Els testimonis poden ser un seminarista, un matrimoni, una religiosa 
contemplativa, una persona gran.
2.- Moment de treball en gran grup: acabada la ronda de testimonis es reuneix el grup gros i 
cada grup fa la pregunta al testimoni corresponent. Aquí es pot obrir un petit diàleg.

TR
EB
ALL u PERSONES QUE TINGUEREN UNA TROBADA AMB JESÚS

L’objectiu és analitzar  i descobrir al Nou Testament les persones que tingueren una topada en 
Jesús i canviaren la seva vida.
1.- Cada grup tindrà que analitzar un text evangèlic amb una situació concreta d’una per-
sona que tingué una topada amb Jesús. Com era abans? Quina va ser la trobada? Quina la 
reacció? I Quin el canvi?
El desenvolupament es farà de la següent manera:
GRUP: La història de Zaqueu (Llc 19,1-10)
 1. Visionat del vídeo: La historia de Zaqueu
 2. Lectura del text evangèlic: 
«Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home que es deia Zaqueu, cap de pu-
blicans. Era un home ric. Zaqueu buscava de veure qui era Jesús, però la gentada li ho impedia, 
perquè era petit d’estatura. Llavors s’avançà corrent i es va enfilar dalt d’un sicòmor per poder 
veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li 
digué: —Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a casa teva. Ell baixà de pressa i 
el va acollir amb alegria. Tots els qui ho van veure murmuraven contra Jesús i deien: —Ha anat 
a allotjar-se a casa d’un pecador! Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li digué: —Senyor, dono 
als pobres la meitat dels meus béns, i als qui he exigit més diners del compte, els en restitueixo 
quatre vegades més. Jesús li digué: —Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè també 
aquest home és fill d’Abraham. El Fill de l’home ha vingut a buscar i salvar allò que s’havia 
perdut.»
 3. Comentari de l’animador: Exegesis de la Història de Zaqueu
 Jericó és una ciutat adinerada i un centre de comerç. Ocupa un lloc estratègic al costat 
de la carretera a Jerusalem i una cruïlla del Riu Jordà. Els seus habitants exporten dàtils i bal-
sàmic 
 Zaqueu, el qual era el principal dels publicans i era ric. Era supervisor de publicans en 
una comunitat adinerada gairebé garanteix prosperitat. Els romans contracten publicans per 
col·leccionar impostos en pobles o regions particulars, i per tenir aquest negoci publicans han 
de pagar una tarifa substancial. Zaqueu segurament subcontracta la recol·lecció d’impostos a 
publicans menors. Llavors, els seus guanys són la quantitat d’impostos col·leccionats, menys 
la tarifa i els salaris dels seus publicans menors. El sistema es presta a l’abús, i recompensa 
publicans per recol·leccions excessives. Si ciutadans es revelen contra aquest sistema, soldats 
romans estan a punt per defensar el publicà. Jueus menyspreen els publicans i pensen d’ells 

VIDEO u Projecció del vídeo: «El formiguer deslliurat» 

TR
EB
ALL

 C
ON
JU
NT u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquesta història. Els nins i nines que 
no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respondre a la 
següent preguntes: 
 - Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte?
 - Quin paraŀlelisme hi ha entre la història de la formiga i de Jesús?
Missatge final: La història de Jesús, la seva encarnació (naixement), mort i resurrecció, i la re-
dempció (anunci de la salvació) Jesucrist va donar la vida per nosaltres, sense importar-li res. 
Va gastar la vida pels seus amics i nosaltres som els seus amics.
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TR
EB
ALL com a mercenaris i lladres.

 El més probable és que Zaqueu tingués un petit cercle d’amics que incloïa alguns dels 
suboficials romans, els que ell fa servir, i gent atreta per la seva riquesa. A part d’aquest cercle, 
segurament tindria més enemics. La seva riquesa només compensaria la seva solitud en part.
 «I procurava veure a Jesús qui fos; mes no podia á causa de la multitud, perquè era petit 
d’estatura» Zaqueu desesperadament vol veure. 
 «I corrent davant, puja un arbre sicòmor per veure; perquè havia de passar per allà» El 
seu comportament en aquest cas és notable. La seva capacitat de treballar com a supervisor 
de publicans requereix que gent respecti el seu poder i compleixi els seus directius. El seu lloc 
exigeix dignitat i autoritat.
 No obstant això, en aquesta ocasió, s’exposa a si mateix a rebre cops de colze o alguna 
cosa pitjor mentre s’obre camí entre la multitud. S’exposa a quedar en ridícul pujant un arbre, 
i així cridant atenció a la seva baixa estatura.

«I com va venir a aquell lloc Jesús, mirant, va veure, i li digué: Zaqueu, afanya’t, descendeix, 
Perquè avui és necessari que vengui a casa teva. Llavors ell va baixar de pressa, i el va rebre 
joiós. I veient això, tots murmuraven i deien que havia entrat a posar amb un home pecador. 
 Jesús va manar als deixebles en una missió evangèlica. Ara dirigeix una missió perso-
nal. Jesús comunica un propòsit diví quan diu anar a la casa de Zaqueu. Ha de fer-ho «avui» el 
que comunica un sentit d’urgència. Jesús no va venir a Jericó per casualitat. Va venir a salvar 
Zaqueo. 
 Jesús inicia l’acció sense cap trucada de Zaqueu. No obstant això, també hem d’anotar 
que Zaqueu obeeix l’ordre de Jesús «afanya’t, descendeix» El resultat seria bastant diferent si 
Zaqueu no respongués a la invitació de Jesús. “Llavors ell va baixar de pressa, i el va rebre joiós” 
Quan sorprès i honrat s’ha de sentir Zaqueu! Jesús és popular, i honra qualsevol llar que visiti. 
 En aquest Evangeli, generalment són fariseus els que es queixen de Jesús quan menja 
amb pecadors, però aquí «veient això, tots murmuraven». «Dient que havia entrat a sopar amb 
un home pecador». Igual que Zaqueu es va deixar a si mateix en ridícul pujant un arbre, també 
Jesús s’exposa a si mateix a crítica quan visita la casa de Zaqueu. Gent ordinària veu Jesús com 
el seu amic. No volen que ell honri a un home que ells consideren un enemic.
 «Llavors Zaqueu, dret, va dir al Senyor: Heus aquí, Senyor, la meitat dels meus béns 
dono als pobres; i si en alguna cosa he defraudat a algun, ho torno amb el quatre tant. 
 Jesús li va demanar no demana més que hospitalitat, però Zaqueu, de la seva pròpia 
voluntat, ofereix donar la meitat de les seves riqueses als pobres i restituir quatre vegades a 
qualsevol que hagi defraudat. Això excedeix el que la llei requereix: restitució més un cinquè 
excepte en cas del robatori d’un animal, que requereix dos, quatre, o cinc vegades restitució, 
segons les circumstàncies. Zaqueu no ofereix això per guanyar aprovació de Jesús, sinó per 
mostrar la seva gratitud. No tracta de guanyar salvació, en comptes, tracta de respondre a la 
presència del Salvador.
 Jesús diu, «Avui ha vingut la salvació á aquesta casa» Jesús anuncia salvació (afectant la 
relació de Zaqueu amb Déu).
 La resposta joiosa de Zaqueu i la seva oferta generosa concorden més amb una expe-
riència de conversió que amb una simple vindicació. L’animositat de la multitud mostra que 
creuen a Zaqueu culpable. Tot just respondrien a Zaqueu de manera tan negativa si els seus 
tractes rutinaris amb els que paguen impostos fossin honestos i si hagués donat grans quanti-
tats de diners als pobres.
 Jesús li va dir: «Avui ha vingut la salvació á aquesta casa; ja que ell també és fill d’Abra-
ham». Zaqueu ha estat un estranger, un leprós social. Ara, Jesús el porta de nou, declarant «fill 
d’Abraham» 
 Jesús no només salva Zaqueu, sinó que declara «ha vingut la salvació á aquesta casa» 
La salvació de Zaqueu beneficia a la seva família sencera. També beneficia la comunitat quan 
dóna-ho als pobres i restitueix als que ha defraudat. La vida de la comunitat és transformada 
per la presència d’un publicà en qui poden confiar. «El Fill de l’home va venir a cercar i á salvar 
el que s’havia perdut»



37

TR
EB
ALL  Encara que siguem assassins, terroristes, racistes, o violadors, Crist busca salvar-nos a 

tots. Quan van ser trobats per Jesús hi ha una gran alegria. 
 Podem estar segurs que, quan Zaqueu va pujar a l’arbre per veure Jesús, Jesús també 
estava «buscant» Zaqueu per «salvar els perduts».
 4.-Respondre a les preguntes:
  Com era Zaqueu? Què fa Zaqueu? 
  Paraules que diu? Com era considerat per la gent?
  Quina era l’opinió de Jesús sobre Zaqueu? 
  Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
  Què va fer Zaqueu davant la invitació de Jesús?
  Quina va ser la reacció de la multitud?
  Quina va ser l’actitud de Zaqueu en convertir-se?
  A què va venir Jesús a aquest món?
  Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?
GRUP: La dona adultera (Jn 8,2-11)
 1. Visionat del vídeo: Vete y no peques más (Jn 8,2-11)
 2. Lectura del text evangèlic: 
«Però de bon matí es va presentar de nou al temple. Tot el poble acudia cap a ell. S’assegué i 
començà a instruir-los. Llavors els mestres de la Llei i els fariseus li van portar una dona que 
havia estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. La posaren allà al mig,  i li digueren: 
—Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri.  Moisès en la Llei 
ens ordenà d’apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius? Li feien aquesta pregunta amb ma-
lícia per tenir de què acusar-lo. Però Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit.  
Ells continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret i els digué: —Aquell de 
vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra. Després es tornà a ajupir i continuà 
escrivint a terra. Ells, en sentir això, s’anaren retirant l’un darrere l’altre, començant pels més 
vells. Jesús es va quedar sol, i la dona encara era allà al mig. Jesús es posà dret i li digué: —Dona, 
on són? ¿Ningú no t’ha condemnat? Ella va respondre: —Ningú, Senyor. Jesús digué: —Jo tam-
poc no et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més.»
 3. Comentari de l’animador: Exegesis de la història de la dona adúltera
 «Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio» 
Aquel día la enseñanza de Jesús fue interrumpida por los escribas y los fariseos.
 Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en 
la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaba los textos a mano y los anali-
zaba, y por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era 
altamente valorada, y en especial por los fariseos, que también estaban muy interesados en la 
ley que ellos copiaban y estudiaban. 
 Llegaron al templo llevando con ellos una «mujer que había sido sorprendida en el mis-
mo acto de adulterio». Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella. Quizá 
la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a empujones o siendo arrastrada. Cuan-
do llegaron la pusieron en medio de donde Jesús estaba enseñando, y como si se tratara de un 
espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecían estar disfrutan-
do de ese momento.
 Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. 
En realidad, ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial 
aquellas a las que consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que 
ellos asociaban directamente con el pecado. 
 «En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?» Aunque 
tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a que la juzgara. 
Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria de Jesús.
 Fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Jesús con el título de «Maestro», e hicieron 
referencia al mandamiento divino: «Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casa-
da con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así 
quitarás el mal de Israel»
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había caído en desuso, sin embargo exigían a Jesús que dictara una sentencia: “En la ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices?”.
 Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utili-
zar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades.
 En realidad estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos 
sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. 
 El dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la 
esencia de su ministerio. Si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, 
¿no era esto en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? ¿No decía la ley que Dios 
no justificaría al impío? ¿Qué diría Jesús?
 Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla tal como la ley 
judía indicaba, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas que no permi-
tía a los judíos ejecutar a nadie.
 Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. 
Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Pero ignoraban que aquel a quien 
ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios.
 «Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo» La primera reacción de 
Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios 
no había enviado a “su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él” 
 Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos: «Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo». Esta es la única vez en el Nuevo Testa-
mento que se menciona que Jesús escribió algo. ¿Qué es lo que escribía? Las teorías son muy 
variadas. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de aquellos que habían hecho la 
acusación, otros creen que simplemente se inclinó hacia abajo para escribir en la tierra con el 
fin de ocultar la ardiente vergüenza y la santa indignación que se mostraron en su rostro. Pero 
no hay forma de saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo, así que lo más probable es 
que simplemente estaba dejando pasar el tiempo esperando alguna reacción de parte de aque-
llos judíos.
 «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella» Aun-
que Jesús rehusó servirles de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la senten-
cia, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores tomó la iniciativa y les mostró cómo 
debería ser llevado a cabo un juicio justo.
 En realidad, lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio, es tan 
importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó 
la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra 
Jesús y buscaban la forma de matarle?
 Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado, o que su 
transgresión fuera pequeña, lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quie-
nes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas 
distaban mucho de ser puras.
 Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, sólo 
habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Eran 
muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraban permisivos con el hombre. ¿No 
habían cometido los dos el mismo pecado?
 Con mucha frecuencia la sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad o toleran-
cia dependiendo de quién comete un pecado de carácter sexual. Generalmente, si era el hom-
bre quien lo cometía, se justificaba o incluso podía ser contado como un motivo de orgullo, 
pero si lo hacía una mujer, rápidamente sería acusada de una conducta sexual impropia. Pero 
esta doble moral nunca está presente en el juicio de Dios.
 Los judíos, y también todos los hombres, esperan el juicio divino sobre los demás, pero 
rara vez sobre ellos mismos. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús reclamando el 
juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser 
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 Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios 
vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los 
publicanos y las mujeres pecadoras. Ellos eran de ese tipo de personas que como no matan, ni 
roban, ni han violado a ninguna mujer, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de 
Dios.
 «Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno» Jesús volvió a inclinarse 
de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a solas con su con-
ciencia y les estaba dando tiempo para que se examinasen a sí mismos.
 Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que tenían un co-
razón endurecido, aun así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Esto es así 
porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. 
 «Y quedó sólo Jesús, y la mujer que estaba en medio» Una vez que los acusadores se hu-
bieron ido, quedaron solos Jesús y la mujer. Curiosamente la mujer no salió corriendo cuando 
vio marchar a los fariseos y los escribas. Seguramente quedó temblando ante Jesús esperando 
saber qué decisión iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y, 
por lo tanto, estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. ¿Qué haría Jesús?
 «Jesús le dijo: Ni yo te condeno» La mujer no presentó excusa alguna para su pecado, no 
intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella; de sobra sabía que era 
culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente, así que Jesús no nece-
sitó condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que ya había sufrido bastante en medio de 
sus acusadores y de las multitudes allí presentes.
 En cuanto a esto debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su 
justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza, y él es tanto justo como mise-
ricordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando Jesús se mostró misericordioso con 
esta mujer lo hizo ignorando la justicia. 
 «Vete y no peques más» Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que Jesús no era 
indiferente ante el pecado. Inmediatamente después de que le dijo a la mujer que no la conde-
naba, le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. La misericordia no da licencia para 
el pecado. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir 
pecando, sino para todo lo contrario.
 Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que puedan empezar una nueva 
vida a través del arrepentimiento y el perdón. La culpa ya nunca puede ser motivo para quitar 
la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad?
 4. Respondre a les preguntes:
  Com eren el fariseus i escribes? Què fan amb la dona? 
  Paraules que diuen? Com eren considerats per la gent?
  Quina era l’opinió de Jesús sobre la dona? 
  Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
  Què varen fer els fariseus i escribes davant la situació de Jesús?
  Quina va ser la reacció de Jesús?
  Quina va ser l’actitud de la dona en convertir-se?
  A què va venir Jesús a aquest món? 
  Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?
GRUP: Jesús cura a una dona de fe (hemorroisa) (Mc 5,24-32)
 1. Visionat del vídeo: Jesús cura a una dona de fe (hemorroisa) (Mc 5,24-32)
 2. Lectura del text evangèlic: 
«Jesús se n’anà amb ell. El seguia molta gent que l’empenyia pertot arreu. Hi havia una dona 
que patia d’hemorràgies des de feia dotze anys. Havia sofert molt en mans de metges i s’hi 
havia gastat tot el que tenia, però no havia obtingut cap mi-llora, sinó que anava de mal en 
pitjor. Aquesta dona, que havia sentit parlar de Jesús, se li va acostar per darrere enmig de la 
gent i li tocà el mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré.» Im-
mediatament va deixar de perdre sang i sentí dintre d’ella que estava guarida del mal que la 
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gent: —Qui m’ha tocat la roba? Els seus deixebles li contestaren: —¿Veus que la gent t’empeny 
pertot arreu i encara preguntes qui t’ha tocat? Però Jesús anava mirant al seu voltant per veure 
la qui ho havia fet. Llavors aquella dona, que sabia prou bé què li havia passat, tremolant de 
por es prosternà davant d’ell i li va explicar tota la veritat. Jesús li digué: —Filla, la teva fe t’ha 
salvat. Vés-te’n en pau i queda guarida del mal que et turmentava.»
 3. Comentari de l’animador: Exegesis de la història de la dona amb molta fe
 «Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía». Esta mujer ha sufrido a 
manos de muchos médicos, que tomaron su dinero sin curarla. 
 Su flujo, probablemente flujo vaginal, la ensucia ritualmente, aislándola de todo con-
tacto humano. No solo se le considera manchada o impura, pero también su tacto mancha a 
cualquiera que toque. Ella ensucia hasta la cama en la que duerme y la silla en que se sienta, y 
éstas después transmiten su impureza al que las toque. 
 Dada la facilidad con la que un hombre puede divorciarse de su mujer, parece probable 
que ya hacía mucho tiempo que su marido se habría divorciado de ella. Su condición haría im-
posible que ella encontrara un trabajo como sirvienta doméstica. Irónicamente, su condición 
la rinde incapaz de poder asistir a la sinagoga. 
 Está completamente aislada de cualquier contacto social. Este tipo de aislamiento debe 
ser casi inaguantable. Está claro que esta mujer es una «forastera» –una persona que no cuen-
ta– que no pertenece.
 «Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido». Esta 
mujer se acerca a Jesús por detrás, escondida entre la multitud. Ella cree que con solo tocar el 
vestido de Jesús se curará. Habiendo tenido que evitar tocar a otros durante tantos años, reque-
riría un gran esfuerzo de su parte para estirar la mano y tocar el vestido de Jesús. Porque está 
manchada y se le considera impura, «existe el peligro de que cualquier contacto físico que ella 
pueda tener con el que la sana anule su poder de hacer milagros y destruya todo su esfuerzo».
 «En vez de que la impureza pase de la mujer a Jesús, el poder de sanar fluye de Jesús a la 
mujer». Inmediatamente al tocar el vestido de Jesús, «la fuente de su sangre se secó; y sintió en 
el cuerpo que estaba sana de aquel azote». Jesús se da cuenta de que virtud ha salido de él y pre-
gunta, «¿Quién ha tocado mi vestido?». Al oír esto, los discípulos piensan que es una pregunta 
poco razonable, considerando la multitud que le rodea. 
 Sin embargo, la mujer cae ante Jesús y le dice toda la verdad. Jesús dice, «Hija, tu fe te ha 
salvado: ve en paz, y queda sana de tu azote». Fíjese que, al tocar sus vestidos, ella quedó sana 
de su enfermedad. Pero, solo después de que ella se presenta a Jesús él dice, «Hija, tu fe te ha 
salvado.
 Fíjese en la relación entre la fe y el salvar. «Hija, tu fe te ha salvado». El poder por cual 
Je-sús sana es el poder de Dios. La fe del individuo, sin embargo, es un componente importante 
para recibir la bendición de Dios.
 La palabra «hija» puede sonarnos algo paternal para los del siglo XXI, pero en la épo-
ca de Jesús era una manera normal de dirigirse. El uso de la palabra refleja un cariño y una 
aceptación que esta mujer no habrá sentido por mucho tiempo. En este contexto, «hija» es una 
palabra que salva.
 4. Respondre a les preguntes:
  Quin mal tenia la dona? Què feia la societat davant la situació de la dona? 
  Paraules que diu? Què pensa la dona?
  Quina era l’opinió de Jesús sobre la dona? 
  Què fa Jesús? Gestos que fa? Paraules que diu
  Què varen fer els deixebles davant la situació de Jesús?
  Quina va ser la reacció de Jesús?
  Quina va ser l’actitud de la dona en convertir-se?
  A què va venir Jesús a aquest món?
  Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?
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 1. Visionat del vídeo: Cristo se aparece en el camino a Emaús (Lc 24,13-23)
 2. Lectura del text evangèlic: 
«Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es 
trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat.  
Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells,  
però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. Jesús els preguntà: —De què parleu entre 
vosaltres tot caminant? Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia 
Cleofàs, li respongué: —¿Tu ets l’únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que 
hi ha passat aquests dies? Els preguntà: —Què hi ha passat? Li contestaren: —El cas de Jesús de 
Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble: els nostres 
grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van 
crucificar.  Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al 
tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert que algunes dones del nostre grup ens han 
esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins 
havien tingut una visió d’àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb 
nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a 
ell no l’han vist pas. Aleshores Jesús els digué: —Feixucs d’enteniment i de cor per a creure tot 
el que havien anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans d’entrar a la 
seva glòria? Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els 
va explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. Mentrestant, s’acostaven 
al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb força dient-li: 
— Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar. I va entrar per que-
dar-se amb ells.  Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el 
partí i els el donava. Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué del 
seu davant. I es van dir l’un a l’altre: —¿No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre 
mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Llavors mateix es van aixe-
car de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i els qui eren amb ells»
 3. Comentari de l’animador: Exegesis de la història dels deixebles d’emmaús
 «El mismo día»  «El mismo día» se refiere al «primer día de la semana» Ésta es la tarde 
de la Pascua solo horas después de que Jesús resucitara de su muerte.
 «Dos de ellos iban el mismo día á una aldea que estaba de Jerusalén sesenta estadios, lla-
mada Emaus». «Dos de ellos» se refiere a «los once y todos los demás» Cleofás nunca es mencio-
nado en ninguna lista de apóstoles, entonces, estos dos están entre «los demás» en vez de estar 
entre los once apóstoles. Son marido y mujer, en parte, porque ambos ofrecen su hospitalidad 
como lo harían un marido y su mujer.
 Sabemos poco de Emaus, que estaba a 60 estadios (11 kilómetros), de Jerusalén. Todas 
las apariciones de la resurrección de Jesús toman lugar cerca de Jerusalén.
 La historia no nos dice porque los viajeros van a Emaus, aunque su hospitalidad con 
Jesús invitándole a quedarse con ellos –hace probable que Emaus sea su hogar. «Emaus es 
adonde vamos, adonde fueron estos, para tratar de olvidar a Jesús y el gran fracaso de su vida». 
El hogar proporciona ese tipo de refugio.
 «Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen». El problema no 
es que la apariencia de Jesús haya cambiado o que los discípulos de Emaus estén distraídos. 
El verbo es pasivo, indicando que algo está actuando sobre estos dos discípulos. Dios les está 
previniendo de ver lo que, de otra manera, sería obvio.
 «Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo…». Ésta es la única mención de 
Cleofás en el Nuevo Testamento. Este pasaje está lleno de ironía. Cleofás presume que Jesús 
es «¿Tú sólo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido 
estos días?» cuando, el hecho es que, Jesús es la única persona que verdaderamente comprende 
esos hechos. El mismo Cleofás es ignorante.
 Cleofás resume en finas palabras el Evangelio en estos versículos diciendo que: 
 • Jesús era «varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el 
pueblo». Esto es verdad, pero no toda la verdad. Jesús es un profeta, y hablaba de si mismo pero 
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EB
ALL también es mucho más. Es un profeta como Moisés. Ahora Cleofás describe a Jesús como «va-

rón profeta, poderoso en obra y en palabra».
 • Los «entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes á condenación de 
muerte, y le crucificaron». No se hace ninguna mención de las autoridades romanas ni de las 
multitudes. Así, Lucas mantiene que los líderes judíos son los responsables por la muerte de 
Jesús.
 • «Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir á Israel». «Esperába-
mos.» Éstas son palabras tristes – esperado en el tiempo pasado – esperanza convertida en de-
sesperanza. Para estos discípulos, «la redención de Israel significaba la liberación de Israel de 
sus enemigos, es decir, los romanos. Para Lucas, sin embargo, Jesús sí redimió Israel y le trajo 
el reino de Dios. Pero fue a través de su muerte que Jesús cumplió con esta redención y selló 
este nuevo convenio (Lucas 22,20)».
 • «Hoy es el tercer día que esto ha acontecido». La ironía es que, aunque cada día que ha 
pasado ha profundizado su agonía, los lectores de Lucas saben que Jesús predijo su resurrec-
ción al tercer día. La mención del tercer día está llena de esperanza para los que saben cómo 
termina la historia.
 • «Unas mujeres de los nuestros nos han espantado» al decirles que «habían visto visión 
de ángeles, los cuales dijeron que él vive» «El relato de las mujeres produjo sorpresa, pero no 
fe».
 • «Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho; más á él no le vieron».
 Debemos admirar estos dos discípulos de Emaus. Los líderes judíos mataron a Jesús, y 
los discípulos se escondieron temiendo que ellos podían ser los próximos en ser perseguidos. 
Se podría esperar que los discípulos de Emaus no abrieran la boca sobre su relación con Jesús 
excepto, quizá, en compañía de fieles amigos. Aquí, sin embargo, hablan abiertamente de Jesús 
con una persona que creen ser un desconocido. 
 «¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!». Je-
sús regaña a los dos discípulos por no creer a los profetas. Los profetas «señalaron a ambos, el 
ministerio (de Jesús) y su sufrimiento, muerte, y resurrección. Por esta razón, Lucas considera 
que las Escrituras son suficiente para la generación de fe».
 «¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?». Esta 
pequeña palabra, gloria, sugiere un imperativo divino algo mandado por Dios. Jesús implica 
que Dios mandó el sufrimiento del Mesías antes de que entrara en su gloria. Mientras que esto 
no era evidente para los primeros discípulos, los discípulos de Emaus han identificado a Jesús 
como un profeta, recordándonos que los profetas eran perseguidos y matados, las propias 
palabras de Jesús. Las maneras de Dios no son como las nuestras. Dios escogió la locura de la 
cruz.
 «Y comenzando desde Moisés, y de todos los profetas, declarábales en todas las Escritu-
ras lo que de él decían». 
 La escritura es un vehículo poderoso para llegar a la revelación de Cristo. Cristianos son 
guiados y refortalecidos por la escritura. Los que no son cristianos son persuadidos al leer la 
Biblia. Le damos a la Biblia un lugar importante en nuestra veneración porque puede testificar 
poderosamente de Cristo.
 «Y llegaron á la aldea á donde iban». Esto suena como si los discípulos de Emaus han lle-
gado a su casa. Jesús se adelanta para dejarles. Costumbre requiere que ellos le inviten a Jesús 
a cenar, y costumbre requiere que Jesús se niegue a no ser que ellos insistan. 
 «Estando sentado con ellos á la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y dióles». Éstas 
son casi las mismas palabras que Lucas usó para describir las acciones de Jesús durante la Úl-
tima Cena. Anote especialmente los cuatro verbos: tomó, bendijo, partió, y dio. Jesús cumplió 
estas mismas acciones en la multiplicación de los panes y los peces. Normalmente, el anfitrión 
cumpliría estas acciones en una casa y el celebrante las cumpliría en un servicio de venera-
ción. Jesús, el huésped, se convierte en ambos, el anfitrión y el celebrante en esta mesa.
 «Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron» Antes, «los ojos de ellos es-
taban embargados, para que no le conociesen». Ahora sus ojos fueron abiertos. La exposición 
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ALL de las escrituras les preparó para reconocerle al partir el pan. Fue Dios el que tapó sus ojos, y 

es Dios el que se los destapa. 
 «Y comenzando desde Moisés, y de todos los profetas, declarábales en todas las Escri-
turas lo que de él decían» Jesús empieza revelándose por medio de las escrituras. En pocos 
momentos, completará su revelación por medio de la Eucaristía. Cristo todavía continúa re-
velándose a través de la Palabra y el Sacramento.
 «¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando 
nos abría las Escrituras?». En ese momento, estos dos discípulos no comprendieron lo que es-
taba pasando, pero Jesús les estaba preparando para la revelación que vendría con el partir del 
pan.
 «Y levantándose en la misma hora, tornáronse á Jerusalén» (v. 33). Los discípulos de 
Emaus se apresuran para compartir su historia con los discípulos en Jerusalén. «Eran siete mi-
llas de camino para regresar a Jerusalén” y era tarde, pero “no podían quedarse sin compartir 
las buenas noticias».
 «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido á Simón». Una vez que los 
discípulos llegan a Jerusalén, encuentran a los once apóstoles y a sus compañeros discutiendo 
la aparición de Jesús a Pedro. Debemos… preguntar por qué Lucas le presta atención especial a 
Simón. Sin duda, es para indicar el arrepentimiento y la rehabilitación de Simón después de 
haberle negado a Jesús y, así, legitimar a Simón no simplemente como un auténtico ‘testigo de 
la resurrección’ sino también como líder de la comunidad de testigos.
 «Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo 
había sido conocido de ellos al partir el pan». Los discípulos de Emaús comparten su testimo-
nio solo con otros discípulos. Solo más adelante, después de haber recibido ‘el poder de lo alto’ 
expresarán su testimonio ante no creyentes.
 4. Respondre a les preguntes:
  Què pensaven els deixebles? Quines eren els seus gestos? I les seves paraules?
  Quina era l’opinió de Jesús? Què fa Jesús? 
  Quines paraules que diu Jesús?
  Com varen reconèixer a Jesús?
  Quina va ser l’actitud dels deixebles en veure Jesús?
  Quin missatge treus d’aquest text per a la teva vida?
2.- Reunió de gran grup. Una vegada acabat la sessió amb els petits grups i contestades les 
preguntes es reuneix el grup gros i un representant de cada grup llegeix el seu text evangèlic 
davant tots els altres i explica quina ha estat l’experiència i el canvi del personatge quan es va 
trobar amb Jesús.

GIN
CA
NA u GIMCANA: SE CERCA A JESÚS

Mitjançant un joc de gimcana es tracta de descobrir la figura de Jesús com a home que en 
pot fer feliç. Faran grups de pares i nins tots plegats. Se’ls explica que farem una gimcana. 
L’animador els dona a cada grup una cartolina a on hi ha el lloc a on han d’anar. Les eines 
necessàries son: un Nou Testament i un bolígraf. Se’ls explica que després d’encertar totes les 
proves a cada control se’l donarà un tros de puzle i el guanyador serà el qui encerti que hi ha a 
la fotografia de puzle.
Controls: CAP, ULLS, BOCA, COR, MANS, PEUS, Cada animador estarà a un control.
 a) Se tracta de fer la radiografia de Jesús.
 b) Una vegada encertada la prova se’ls dona un tros de puzle, és la imatge de Jesús, que al 
final del joc hauran de presentar. Una vegada acabat de reconstruir entre tots el puzle de Jesús, 
se’ls pot demanar aquestes preguntes: ¿Què hem fet? ¿Què hem pensat? ¿Què ha passat?
CONTROL 1: CAP de Jesús
¿Amb què omple Jesús el seu cap? ¿Què pensa? ¿En què somnia? ¿A que dona valor? ¿Per què 
fa les coses? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mt 4,3-12) (Mt 6,1-34) (Mt 7,7-11) (Mt 13,44-46) 
(Mt 18,1-4) (Mc 15,16-20) (Lc 12,22-32) (Jn 19,30)
 Activitat: Joc pilota en el front del company i fer un recorregut.



44
GIN

CA
NA CONTROL 2: ULLS de Jesús

¿Què mira JESÚS? ¿Com miren els seus ulls? ¿A quines persones miren? ¿Què ensenya la seva 
mirada? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mc 12,41-44) (Mt 6,26-34) (Lc 22,60-62) (Lc 19,1-10) 
(Jn 9,1-7) (Jn 11,32-44)
 Activitat: Amb els ulls tancats recerca d’una persona que ens crida.
CONTROL 3: BOCA de Jesús
¿Quines són les paraules que més diu JESÚS? ¿Que què parla? ¿Amb quines persones dialoga? 
¿Què ensenya i què predica? ¿Què denuncia? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mt 4,17) 
(Mt 4,23) (Mt 5,3-12) (Mt 7,1-5) (Mt 11,25-30) (Mt 16,24-26) (Mc 1,14-20) (Lc 11,1-4) (Lc 11,42-44) (Lc 
15,1-32) (Jn 10,1-18)
 Activitat: En cercle tot el grup i s’han de passar una paraula a cau d’orella tot el grup
CONTROL 4: COR de Jesús
¿Què omple el COR de JESÚS? ¿Quins sentiments viu i té?  ¿A qui estima? ¿Què valora i aprecia? 
¿Per què s’alegra? ¿Què l’entristeix? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mt 6,19-21) (Mt 6,24) 
(Mt 6,25-34) (Mt 11,28-30) (Mt 22,34-40) (Lc 6,27-38) (Lc 15,1-32) (Jn 19,31-37) (Jn 20,26-29)
 Activitat: Joc de M’estimes?, si però estim més a...
CONTROL 5: MANS de Jesús
¿Què fa JESÚS amb les seves MANS? ¿A quines persones toca?  ¿Amb quines persones se rela-
ciona? ¿A quines obres dona importància? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mt 4,23-25) 
(Mt 6,1-4) (Mt 6,24) (Mt 8,1-4) (Mt 9,18-31) (Mt 19,13-15) (Mt 20,26-28) (Mc 2,15-17) (Mc 8,22-26) (Jn 
10,1-18) (Jn 13,1-16)
 Activitat: Amb els ulls tancats aficar la mà dins una capsa i averiguar que hi ha de dins.
CONTROL 6: PEUS de Jesús
¿Quins camins recorren els peus de Jesús? ¿Quins llocs visita? ¿Quins esforços realitza? ¿Qui-
nes metes se proposa? Per respondre a les preguntes llegeix: (Mt 7,13-14) (Mt 8,18-22) (Mt 9,35-38) 
(Mt 16,24-26) (Mt 18,12-14) (Lc 6,12-16) (Lc 10,29-37) (Lc 24,13-35) (Jn 10,1-15)
 Activitat: El joc del twister.

TR
EB
ALL u REUNIÓ AMB GRUPS PETITS

1.- Dinàmica de grups: Ara proposo una dinàmica. La meitat dels participants fa un grup i 
l'altra meitat un altre. Se coloquen enfrontats amb dues fileres, així quedaran amb una parella 
davant. El primer grup (1) al costat de la paret i els altres (2) davant d'ells. Pensem cadascun una 
pregunta que ens susciti el tema que estem tractant, que tinguem ara o que haguem tingut des 

VI
DE
O u Projecció del fragment de la pel·lícula: «Capitan américa». Vamos a ver una película en 

la que no aparece para nada la divinidad de Jesús. Un soldado, muy débil y enfermizo, ha sido 
elegido por un doctor para probar una medicina, una especie de fórmula mágica que le conver-
tirá en otra persona, porque hará de él alguien muy fuerte, invencible… La elijo por subrayar 
una idea: ¿por qué elige a este hombre, tan débil y tan poca cosa, en lugar de otro más fuerte y 
perfecto? Porque el científico quiere resaltar rasgos humanos, valores auténticos, que puedan 
hacer del joven un hombre servicial, sencillo, humilde, que busque siempre el bien y no utilice 
su fuerza en su propio beneficio o que lo haga al servicio de causas innobles. El fragmento de 
la película es cuando un médico ha elegido a un joven que es muy enclenque y muy poca cosa 
para convertirlo en un hombre fuerte, valiente, arriesgado. ¿Por qué a mí?, se pregunta el jo-
ven, y no a alguien que fuera mucho más fuerte y pudiera aprovechar aún más el tratamiento. 
Y el médico le dice que es preferible él, porque además de las cualidades físicas son necesarias 
otras, la fortaleza no lo es todo. Y rasgos de debilidad, a veces son necesarios. Y mucho más 
importante que la fortaleza son otras cualidades que él sí tiene. Dios no ha hecho un simulacro 
de encarnación: se ha hecho hombre auténtico y ha asumido la pobreza propia del hombre, la 
debilidad… Ha asumido las incertidumbres, la necesidad de madurar en la propia identidad… 
y lo ha asumido hasta la muerte. Y no eligió nacer de un modo poderoso, ni en una familia 
espectacular, ni utilizó nunca su divinidad en el propio beneficio… Por eso he elegido precisa-
mente esta escena, que pueda resultar un tanto extraña… (Min. 24,24)
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

TR
EB
ALL de fa temps, relatiu a la divinitat de Jesús, l'encarnació, la resurrecció ... El que significa ser Fill 

de Déu, el que significa que «Déu va morir a la creu», «va descendir als inferns ...». Hi ha molts 
temes que realment són misteriosos ... El número 1 formula la pregunta i el 2 contesta; i des-
prés el 2 fa una pregunta i l'1 respon. Quan l’animador doni un copet, els números 2 es mouen i 
l'1 acull un nou número 1. Sempre comença fent la pregunta el número 1. Les preguntes poden 
ser sempre les mateixes o poden canviar en cada cas, com vulgueu. 
2.- Posada en comú: Quan haguem acabat, posarem en comú les preguntes més interessants 
que haguem escoltat ... i podem comentar alguna entre tots, amb ajuda del professor.

VI
DE
O u Projecció del fragment de la pel·lícula: «Las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ar-

mario» La història narra les aventures de quatre germans: Lucy, Edmund, Susan i Peter que, 
durant la Segona Guerra Mundial, descobreixen el món de Narnia, al qual accedeixen a través 
d’un armari màgic mentre juguen a fet i amagar a la casa de camp d’un vell professor. En Nar-
nia descobriran un món increïble habitat per animals que parlen, follets, faunes, centaures 
i gegants al qual la Bruixa Blanca- Jadis- ha condemnat a l’hivern etern. Amb l’ajuda del lleó 
Aslan, el noble sobirà, els nens lluitaran per vèncer el poder que la Bruixa Blanca exerceix so-
bre Narnia en una espectacular batalla i aconseguir així alliberar-lo de la maledicció del fred. 
L’escena és quan, el lleó Aslan s’ha deixat sacrificar per salvar Nàrnia i ara és mort sobre una 
pedra. Les germanes Susan i Lucy estan molt tristes i es disposen a anar-se’n per continuar 
amb les seves vides, quan de sobte... El cos de n’Aslan ha desaparegut i la pedra s’ha trencat! 
Sense entendre res veuen com n’Aslan torna a la vida, i entenen el valor del sacrifici. Pots iden-
tificar personatges? Què te evoca el sacrifici de Jesús? Hi ha elements per considerar-lo una 
victòria? (Min 01:52:00)
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FINALITAT I 
CONTINGUTS

SALUTACIÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la catequesi en família. 
u Avui parlarem del seguiment de Jesucrist i es comença amb la història del Papa 
Pius X

TEMA 06
SEGUIMENT DE JESUCRIST

u Prendre consciència que la iniciativa de la crida és de Jesús, que manifesta el seu interès per 

mi en el fet de ser ara aquí i d’haver-se enginyat per tal que jo m’hagi interessat per ell. 

u Cal explicar que ser cridat vol dir sentir-me interessat per Jesús i per la seva proposta i trobar-me 

disposat a perdre temps darrera Jesús i els seus amics. Fixem-nos que aquesta és l’actitud inicial que 

hauria de tenir el pare/mare que continua l’itinerari de catequesi de famílies, en aquest tercer temps. 

CO
NT
E u FALTEN CRISTIANS COMPROMESOS

Giuseppe Melchiorre Sarto, va ser triat papa Pius X dirigint l’Església des de 1903 a 1914, Va pre-
parar una nova codificació del Dret Canònic; reorganitzar les congregacions romanes; va re-
formar el Breviari i la música sacra, Les seves disposicions de 1905 sobre la comunió freqüent 
i les de 1910 sobre la comunió dels nens van tenir incalculables efectes sobre la vida cristiana,  
(és el que va exigir la comunió dels nins petits, abans no es feia). Va morir als pocs dies d’escla-
tar la Primera Guerra Mundial, la qual havia tractat d’evitar per tots els mitjans, va ser beatifi-
cat el 1951 i canonitzat el 1954, S’explica que un dia passejant-se el papa Pius X pels jardins del 
Vaticà va preguntar a diversos cardenals que l’acompanyaven què creien faltava a la Església,
—La seva Santedat —va dir un ells—, escoles catòliques, —No —va respondre el Papa—, en 
tenim suficients i bones, —El que falten són esglésies —va dir un altre, —Tampoc, va reposar 
el Pontífex, tenim temples magnífics que conviden al poble a l’oració. —El que ens falta —va 
dir un tercer—, són savis sacerdots, i el Papa va replicar: —No! No!, dels Apòstols van ser ig-
norants, El que ens falta, sobretot, a l’Església són cristians veritablement compromesos que 
siguin ferment en la societat, valents en viure i confessar la fe en Jesús de Natzaret.

TR
EB
ALL

CO
NJ
UN
T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines 
que no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de respon-
dre a la següent pregunta:
 -Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest conte?
Missatge final: Molts donen, però alguns viuen per donar-se.
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AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u DANSA: IVANOF: Ivanov, el célebre cosaco paseaba por la estepa batiendo el taco. Es can-
ta la cançó agafats de la cintura i fent un pas endavant i tornem al lloc, un lateral i tornem al 
lloc. La segona vegada tot amb l’esquerre i finalment amb els dos peus alhora saltant. Igual, 
però agafant-se per darrera els genolls, i finalment pels turmells. 
u RENOU DEL PLOURE: Fent el renou de la pluja, picant un dit i així amb tots els dits.
u DANSA: PUGEM AL TREN: Pugem al tren, (xuxua, xuxua) que ens anirem, (xuxua, xuxua) 
A córrer món, (xuxua, xuxua) qui sap per on, (xuxua, xuxua).
u SALUDEM AMB LA MÀ: Saludem amb la mà, saludem amb la mà, saludem amb la mà per 
coneixe’ns millor. Saludem i saludem, saludem i saludem, saludem i saludem, per coneixe’ns 
millor.

A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

CANT u El cant és: Es tan aprop meu

VIDEO u  Projecció del vídeo: «Testimonio de Conversión Eduardo Verástegui».

u DINÀMICA PER ENTRAR EN EL TEMA: EXPERIÈNCIES D’AMISTAT
1.- Dinàmica del «diàleg socràtic»
Demanam un grupet de voluntaris, perquè es posin a un cercle enmig. La resta quedarà 
d’espectadors. Els demanam als del grupet que pensin una experiència que han tengut o tenen 
d’amistat íntima, i després de pensar-la un momentet en silenci, els convidam a contar la seva 
experiència. Després d’escoltar-les totes, demanam al grupet d’enmig que en triïn una. I li de-
manam a qui ha contat la seleccionada que ens l’amplii un poquet. Després, partint sempre de 
l’experiència que ens ha contat, feim una definició de què és un amic. Entre tots hem d’intentar 
completar la definició que comença: Un amic o amiga íntim és... Els que estan fora el cercle 
també poden participar en la definició. És molt important fer notar que no es pot fer una de-
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L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

DIN
ÀM

ICA
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VIDEO u  Projecció del vídeo: «En Joel i l’arbre de l’amistat». Cultivant i cuidant l’amistat és 
poden arribar a fer bons amics.

DIN
ÀM

ICA finició que no estigui connectada amb l’experiència.  Cal que el catequista prengui nota de la 
definició que s’ha fet de l’amic. 
2.- Posada en comú: L’experiència de l’amistat íntima és importantíssima per un adult, diria 
fonamental, però no sempre es dóna. Hi ha moltes persones que tenen molts d’amics, però no 
tenen comunicació íntima amb ningú. Es pot donar fins i tot el cas, que hi hagi parelles que 
no tenen aquesta comunicació íntima a aquest nivell. La comunicació moltes de vegades és la 
gran assignatura pendent dels homes i les dones de la societat de «l’era de la comunicació». Cal 
tenir-ho en compte. 

u REUNIÓ EN GRUPS PETITS
1.- Moment de treball individual. Donam un temps a nivell personal, en silenci, perquè cadas-
cú pensi: 
 - Com pot viure, en la pràctica, aquesta relació íntima d’amistat profunda amb el Se-
nyor? Tots sabem què cal fer per cuidar un amic o un amiga. I per cuidar l’amistat amb Jesús. 
Cal convidar-los a la creativitat. 
2.- Moment en parella. Després d’un temps prudent, es troben en parella i ho parlen. Si es creu 
més oportú es poden fer grupets de tres. 
3.- Posada en comú. I al final, feim una posada en comú, on cada parella expressa què pensen 
que caldria fer per cuidar aquesta relació íntima amb el Senyor. Pensam que seria bo ani-
mar-los a viure l’experiència del silenci, com a espai i temps de trobada amb el Senyor. El silen-
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au
la u SEGUIMENT DELS APÒSTOLS

Escoltam la Paraula: Mc 1,16-20: Jesús crida a fer camí amb Ell.  És molt important tenir 
molta cura d’aquest moment d’escolta de la Paraula, sempre fet amb molta delicadesa. 
«Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les 
xarxes a l’aigua. Eren pescadors. Jesús els digué: —Veniu amb mi i us faré pescadors 
d’homes. Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. Una mica més enllà veié 
Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, i 
tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i 
se n’anaren amb Jesús.»

u APROFUNDIM
 Fixem-nos en el text que hem escoltat: és Jesús qui té la iniciativa d’acostar-se als pes-
cadors que després seran apòstols, i els fa una proposta de seguiment. Ells el segueixen. Una 
proposta de seguiment és en primer lloc una proposta d’amistat.
 També és possible que cadascú de nosaltres visqui una relació íntima i profunda amb 
Jesús. De la mateixa manera que tenim amics i amigues íntimes, també podem viure una rela-
ció íntima amb Jesús. Aquesta és l’experiència més genuïna del cristià, del deixeble de Jesús. El 
cristià no és el que coneix moltes coses de Jesús, té molta d’informació: aquest seria més bé el 
teòleg. El cristià és el deixeble que intima amb el Mestre. Té una relació cordial i molt profun-
da amb Ell. Serà bo comparar la definició que hem fet d’amic, amb la relació que podem viure 
amb Jesús. 
 I la iniciativa la té Ell. Pensa per quin motiu t’acostares a la parròquia. Potser no cerca-
ves explícitament aprofundir la teva vida cristiana; i en el cas de què cercassis conèixer més a 
Jesús, segurament te n’adonaràs que la iniciativa va ser seva.
 Val la pena que demanem als pares que es preguntin: 
  - per què aquells el seguiren totd’una, sense pensar-s’ho. 
 Se senten fascinats per Jesús. I també pot ser el cas de molts de nosaltres... però com ens 
consta manifestar-ho. 
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ALL ci exterior que duu al silenci interior. Proposem-nos fer estones de silenci durant la setmana. 

Però que sigui un silenci habitat per la Paraula. Animem els pares a agafar l’Evangeli de Marc 
i que el llegeixin, l’escoltin i s’imaginin com va passant tot.
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S uINDICACIONS PER CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA
Als nins se’ls explica que fins a la propera trobada hauran de tornar a posar en marxa 
amb les seves famílies el raconet de pregaria, i aprofitar per parlar tots plegats en qui-
nes coses hem de millorar per correspondre millor a l’Amor de Déu.
Abans de la celebració serà bo trobar un temps perquè els pares i els nins es trobin (cada 
família en particular) per fer un poc de compromís de què és el que han de fer junts a 
casa, i es contin mútuament, els fills i els pares el que han fet en la catequesi. També es 
pot aprofitar per preparar qualque cosa per la celebració. 

OR
AT
OR
I u A L’ORATORI

Baixem a l’oratori per a pregar
 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.- Llegir els fragments de l’Evangeli de Sant Mateu: «Qui estima el pare o la mare més 
que a mi, no és digne de mi; i el que estima el fill o la filla més que a mi, no és digne de mi; i el 
que no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi. Qui troba la seva vida, la perdrà, i 
el que la perd per amor de mi, la trobarà» (Mt 10, 37-39). «Tot aquell que em confessa davant 
dels homes, jo també li confessaré davant el meu Pare, que és al cel; però tot el que em negui 
davant els homes, jo el negaré també davant el meu Pare, que està en el cel» (Mt 10, 32- 33). 
 5.- Reflexió: Importància de la trobada 
 No s’entén la vida humana sense trobades. L’inici de la nostra vida està presidit per la 
trobada d’un home i una dona, els nostres pares (Adam i Eva). Som éssers socials per natura-
lesa. Estem fets per a la trobada amb altres persones. Sense trobades personals no hi ha vida 
humana. 
 Tots estem influïts, marcats, per bé o per mal, per les trobades que hem tingut i seguim 
tenint. Molts estudiosos insisteixen que les trobades de la infància són claus en la vida de qual-
sevol persona (La clau està dels 0 als 7 anys).
  Pensem amb les trobades de la nostra vida. 
  Amb les persones en que ens hem trobat i en els que son les nostres amigues.
  «Digues-me amb qui vas i et diré qui ets». 
 Característiques de la trobada
 La trobada a què ens estem referint sempre és dual, de dues persones, d’un jo i un tu. 
Evidentment una persona pot tenir trobades amb diferents persones. Perquè dues persones es 
trobin, s’han de complir aquestes condicions:
 1.- Cadascuna ha d’arribar al «nucli», al més íntim de l’altra persona. Ha de produir-se 
contacte de «nucli» amb «nucli». Al llarg de la vida, ens veiem amb moltes persones, tractem 
amb moltes persones, ens freguem amb moltes persones, però són poques les persones amb 
les que ens trobem. Amb la immensa majoria ens vam quedar en la superfície, o en les seves 
primeres capes. 
 2.- S’ha de produir en elles un «impacte afectiu». La trobada veritable deixa empremta 
afectiva, cicatriu afectiva. El cor queda afectat per l’altra persona. No tothom ens «agafa» afec-
tivament. 
 3.- La trobada amb una altra persona porta a «ficar a aquesta persona en la pròpia 
vida». Aquesta persona, perquè un la deixa, voluntàriament i amb gust, travessa el semàfor de 
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CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

OR
AT
OR
I la pròpia intimitat, del propi espai interior. Deixa de ser «una més». 

 4.- Si la trobada amb tal persona és molt fort, la seva vida es divideix en «un abans i un 
després» d’aquesta trobada. De tal manera, que, sense perdre la pròpia personalitat, es dóna 
una «reorganització» de la pròpia vida. En aquest sentit, la trobada sempre compromet. 
 5.- La trobada crea «vincle», «addicció» (Com la droga, no pots deixar de prendre-la). 
S’experimenta la necessitat de mantenir noves trobades amb aquesta persona. 
 6.- Després del que s’ha dit, s’entén que la trobada de dues persones suposa un procés. 
No es dóna de la nit al dia. En ell hi ha etapes i graus. 
 La trobada amb Jesús 
 Abans de seguir endavant, cal afirmar que en la trobada de Jesús amb qualsevol cristià, 
la iniciativa la porta ell. Sempre es necessitarà la nostra col•laboració. Però és ell el que surt al 
nostre encontre. 
 Parafrasejant Jesús: «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo us he escollit a vosaltres» 
(Jn 15,16), podem afirmar: «No m’heu trobat vosaltres a mi; sóc jo us vaig trobar a vosaltres». 
 Vegem ara, com es compleixen les característiques que acabem d’indicar, en la trobada 
amb Jesús. 
 6.- Gest: 
 7.- Cançó: Com el Pare m’estima.
 8.- Resar: tots el Pare Nostre amb les mans cap al cel.
 9.- L’animador conclourà fent una oració final.
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LUT

AC
IÓ u Salutació d’acollida i d’alegria del primer dia de catequesi en familia. El catequista se 

presenta, presenta els altres catequistes.
u Se’ls pregunta als nins: ¿què anem a fer aquest primer dia?. Després de les múltiples 
respostes que donaran els diem que: avui anem a conéixer a Jesús i per això anem a l’església. 
Segurament que respondran en curiositat i faran preguntes com: Déu està per tot!, Jesús està 
mort, Ell no està aquí està en el cel, etc... cal respondre a totes amb molta senzillesa.
u Però per trobar-nos amb Jesús cal obrir el nostre cor i deixar que ell entri. En aquest 
moment el catequista pot contar el conte: LA FACTURA

TEMA 07
LA FAmÍLIA CRISTIANA

u 
Prendre consciencia de la realitat de l’institucioó de la família. Descobrir les gràfiques per 

vislumbrar en qui tipus d efamília ens enforntam.

u Una vegada descobert el tipus de família actual, cal desenvolupar el Projecte de Família Cristiana 

que ens va proposar Jesucrist.

CO
NT
E uLA FACTURA

Una tarda un petit es va acostar a la seva mare, que preparava el sopar a la cuina, i li va entre-
gar un full de paper en què hi havia escrit alguna cosa. Després d’assecar-se les mans i llevar-se 
el davantal, ella va llegir el que deia la nota: Tallar la gespa del jardí 15 €; Netejar la meva ha-
bitació aquesta setmana 5€; Tenir cura del meu germà 5 €; Anar a la tenda 15 €; Treure les es-
combraries tota la setmana 2.50 €; Llibreta amb bones qualificacions 50 €; Netejar el pati 5 €;
Total 83 €. En acabar la lectura, la mare va mirar amb serietat al nin mentre ell esperava ex-
pectant. I sense dir paraula, ella va prendre un llapis i en el revers del mateix full va anotar: Per 
portar-te nou mesos en el meu ventre i donar-te la vida: RES; Per tantes nits de desvetllaments,
curar-te i pregar per tu: RES; Per l’alegria i l’amor de la nostra família: RES; Per la por i les 
preocupacions quan et possaves malalt: RES; Per menjar, roba i educació: RES; Per prendre la 
mà i donar-te suport: RES. Quan el nin va acabar de llegir el que ella havia escrit, tenia els ulls 
plens de llàgrimes. La va mirar als ulls i li va dir: T’estim, mare. Després va prendre el llapis i va 
escriure amb lletra molt gran en el paper: TOTALMENT PAGAT. 

TR
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T u COMENTARI

Es demana que cada pare i mare comenti amb els seu fill aquest conte. Els nins i nines 
que no tenguin els seus pares ho faran amb els catequistes de petits. Es tracta de res-
pondre a la següent pregunta: Quin missatge (o «moraleja») ens vol transmetre aquest 
conte? Després de la petita reunió de pares i fills l’animador entaula un breu diàleg amb 
els nins. 
u Missatge final: El que fan els pares i les mares pels seus fills és impagable. Per què 
reclamem drets que no concedim als pares? No és molt clara la diferència entre les «co-
ses» i l’amor? L’amor dels pares és el mateix que Déu té amb tots homes del món: les 
estima.
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L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u PIPO: pi, po, pipipo, pipi, pipi, pipi, po, comuniquen...
u APLAUDIMENT D’UNGLES: aplaudir amb les ungles...
u CRIT: HO HEM FET BE: Ho hem fet bé? bé (3 vegades) bé, bé, bé una monada de bé que 
visca Mallorca i noltres?? també!!.
u DANSA: VINT MONEIES EN ASSEMBLEA: Vint monees en assamblea discutien un greu 
problema com tenir la panxa ben plena sense fer gens de feina, ooaa ooaa, ooaa, ooaa, marajai, 
marajai...
u DANSA: EPO E TAI TAI E: Epo e tai tai e... Epo e tai tai e... Epo e tuqui-tuqui epo E tuqui 
tuqui epo E tuqui-tuqui e...
u DANSA: Y RESPIRAR: Respirar / a pleno pulmón / la brisa marina que entra que sale que 
sube que baja del fondo del mar.

CANT u El cant és: Amb les mans agafades

A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

JO
C u MONTEN-DESMONTEN: Tots els participants en cercle i drets cerquen una parella que 

es posarà en el mateix cercle davant ell i forman dos cercles concèntrics. A l’orde de l’animador 
de:  «monten» el participant que està a la part de defora del cercle pujarà a l’esquena del com-
pany que ha triat com si montàs a cavall. Quan l’animador dona l’orde de «desmonten« baixarà 
i començarà a correr cap a la seva dreta fins que la una música s’atura i aquests cavallers han 
de correr cap el seu cavall (sempre cap a la dreta) i montar damunt. El darrer participant que 
pugi serà eliminat. I així fins que sols quedi un cavall i un cavaller.
u EL MEU AMIC SECRET ÉS...: Tots asseguts en cercle, en el qual hi ha d’haver una cadira 
buida. El jugador a l’esquerra de la cadira buida inicia el joc dient «el meu amic» alhora que 
canvia de cadira. El següent per l’esquerra diu «secret», i canvia de cadira. El següent diu «és», 
canviant de cadira. El quart també canvia de cadira, dient aquesta vegada el nom d’un altre 
jugador. En aquest moment, la persona nomenada ha de aixecar-se ràpidament i ocupar la 
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RA Informe de Evolución de la Familia en España 2016

Los españoles se tienen que poner las pilas en lo que a natalidad se refiere. Cada vez se tienen menos hijos y más 
personas viven solas: 4,5 millones de las familias están formadas por un solo miembro, es decir, el 25%.
En el documento, el Instituto de Política Familiar (IPF) desgrana cómo es la la familia española. Estas son las 80 
claves:
1. Desde 1980 se ha reducido un 25,4% la natalidad. Es decir, hay 143.423 niños menos.
2. Se necesitan, al menos, 260.000 nacimientos más de los que se producen anualmente para asegurar el nivel de 
reemplazo generacional.
3. El índice de índice de fecundidad es muy escaso (1,32 hijos/mujer). 

4. España y Portugal son los países de la UE28 con menor índice de fecundidad. 
5. Además, este lleva 35 años por debajo del nivel de reemplazo generacional.
6. España necesita 719 nacimientos al día para sobrevivir como sociedad.
7. Algunas comunidades españolas están en situación de natalidad crítica. Por ejemplo, Asturias (0,99), Canarias 
(1,04) y Galicia (1,07) tienen un índice de fecundidad de apenas 1 hijo por mujer.
8. España es el país de la UE28 en el que se tienen los niños más tarde. 
9. La edad de maternidad se ha incrementado en casi 3,6 años desde 1980, ya que españolas cada vez tienen los 
hijos más mayores (31,78 años).
10. Todas las CCAA tienen una edad media de maternidad por encima de la media de la UE28 (30,1 años).

11. País Vasco, Galicia y Castilla y León, con una edad superior a 32,4 años, son las CCAA con mayor edad media 
de maternidad.
12. Además, el aborto frena la natalidad: España superó los 94.000 (94.796) en 2014.
13. El 18,16% de los embarazos termina por voluntad de la madre.

PRESENTACIÓ u RADIOGRAFIA DE LES FAMÍLIES ACTUALES
L’animador fa una exposició senzilla de les estadístiques de les famílies actuals.

JO
C cadira buida, però els dos jugadors que quedin a la seva dreta i esquerra, sense aixecar-se, 

intentaran retenir-lo perquè no es vagi. Segueix el joc la persona que estigui a l’esquerra de la 
cadira buida.
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RA 14. Se produce un aborto cada 5,5 minutos (260 abortos al día), es decir, desde 1985 se ha habido más de 2 millones .

15. Esto supone que España sea el tercer país de la UE (con Reino Unido y Francia) con mayor número de abortos.
16. Se está produciendo un vaciamiento de los hogares españoles. Las familias tienen 2,5 miembros.
17. Los hogares españoles son cada vez más unipersonales. 1 de cada 4 (4,5 millones-el 25%-) está formado por una 
sola persona.
18. Ninguna Comunidad Autónoma llega a los 3 miembros por hogar de media. 
19. Asturias con apenas 2,2 personas es la Comunidad con menor número de miembros/hogar.
20. España lleva desde 1980 con un índice de fecundidad menor de 2,1.
21. Desde 1987 no se ha superado la tasa de 1,5 hijos por mujer.
22. 1 de cada 5 españoles (18,5%) es mayor de 65 años. 
23. Desde 1981, la población mayor se ha duplicado y la población juvenil se ha reducido la cuarta parte.
24. Se han perdido 2,6 millones de jóvenes. 
25. Cada día hay 49 jóvenes menores de 15 años menos.
26. Ya hay 1,5 millones más de personas mayores que niños.
27. Los 2,7 millones de personas mayores de 80 años representan el 6% de la población.
28. La esperanza de vida al nacer ya alcanza los 83 años.
29. Mueren más españoles de los que nacen.
30. El crecimiento natural de los españoles lleva 3 años negativos. Por ejemplo, este dato en el 2014 ha sido de 
-32.777 (350.555 nacimientos y 383.742 defunciones). 
31. Solo la aportación de los inmigrantes ha estado evitando la reducción poblacional.
32. Cada vez se producen menos matrimonios en España. De esta manera, se han perdido 1 de cada 4 uniones en 
15 años (1990-2014).
33. Este descenso hubiera sido mayor (apenas 135.754) si no fuera por la inyección de matrimonios internaciona-
les (26.800 en el 2014). 
34. La tasa de nupcialidad (número de matrimonios por cada 1.000 habitantes) se ha desplomado hasta 3,45 y 
llegaría a 2,8 sino fuera por los extranjeros.
35. La tasa de nupcialidad de todas las Comunidades Autónomas se ha desplomado. 

36. Castilla y León (3,01), Extremadura (3,05) y Canarias (3,10) son las Comunidades españolas donde menos matri-
monios se producen en relación a su población.
37. Cada vez hay más parejas de hecho. Uno de cada 7 hogares de parejas es de este tipo-
38. Es decir, de los 11,4 millones de hogares de parejas, más de 1,6 millones lo forman uniones de hecho.
39. El número de parejas de hecho ha tenido un crecimiento espectacular: se ha triplicado desde el 2001. 
40. Se ha pasado de 563.785 parejas de hecho en el año 2001 a 1.602.900 en el 2014.
41. Los matrimonios tienen más hijos que las parejas de hecho españolas. De esta manera, el 63% de los matrimo-
nios tienen hijos frente al 47% de las parejas de hecho.
42. El porcentaje de parejas que tienen hijos ha descendido en el 2014 respecto al 2013 tanto en los matrimonios 
como en las parejas de hecho.
43. Cada vez hay más familias numerosas. En 2014 había 562.499 registradas. En 1996, solo 272.119. 
44. Las familias numerosas están sosteniendo la natalidad. Tienen de media 3,1 hijos/mujer, muy por encima de 
la media de España (1,3).
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LEC
TU
RA 45. Además, 7 de cada 10 familias numerosas tienen 3 hijos, el 15% tiene 4 o más hijos y el 15% restante tiene dos 

hijos, uno de ellos con discapacidad.
46. 26.800 matrimonios fueron internacionales en el 2014 (de un total de 162.000). Sin embargo, han descendido 
desde 2010 por la crisis económica.
47. Uno de cada 6 matrimonios (el 16,5%) tiene, al menos, uno de los cónyuges extranjero.
48. Cada vez hay más familias monoparentales: 1,7 millones (el 10% de los hogares)
49. De las 1,7 millones de hogares monoparentales, más de 700.000 (el 42%) son viudos/as, y más de 460.000 (el 
26%) son divorciados.
50. La mayoría de las familias monoparentales (casi 9 de cada 10, el 87%) son madres con hijos.
51. Los españoles se casan cada vez más tarde: a los 35,4 años de media (36,9 para los hombres y 34 para las muje-
res).
52. La edad media del primer matrimonio subió de forma continuada en los últimos 10 años (2005-2014): 5,7 años 
en los hombres y más de 4,8 años en las mujeres.
53. Canarias (37,5 años) es la Comunidad Autónoma donde más tarde se casan las parejas.
54. Las Palmas de Gran Canarias (37,7 años) es la provincia en donde más tarde se contrae matrimonio.
55. Dos de cada 3 matrimonios (67,6%) lo hacen exclusivamente por lo civil.
56. Los matrimonios civiles han tenido un crecimiento espectacular, triplicándose desde el año 2000. Así, ya son 
107.075 matrimonios de los 158.425 (2014) los que se realizan exclusivamente por esta vía.
57. En todas las Comunidades Autónomas, los matrimonios civiles superan a los eclesiásticos.

58. Cataluña es la comunidad con mayor número de matrimonios civiles: 5 de cada 6 parejas se casan exclusiva-
mente por lo civil.
59. En España ya más de 181.000 niños (el 42,5%) nacen fuera del matrimonio anualmente, es decir, uno de cada 
cuatro.
60. La natalidad extramatrimonial se ha cuadriplicado desde 1995 y supera ya la media de la Unión Europea (39%). 
61. De esta manera, los nacimientos fuera del matrimonio han pasado de 40.000 en 1995 a 181.691 en el 2014, lo 
que ha supuesto un crecimiento del 277%.
62. En Canarias, donde 6 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio, es con diferencia la Comunidad Autóno-
ma con mayor natalidad extramatrimonial.
63. Se producen al año más de 105.000 rupturas familiares. De ellas, 100.746 son divorcios, 5.034 son separaciones 
y 113 son nulidades.
64. Hay una ruptura matrimonial cada 5 minutos (290 al día).
65. Se han alcanzado casi 3 millones de rupturas acumuladas (2.933.660) desde 1981, donde la mayoría han sido 
divorcios (1,8 millones).
66. Cataluña (2,65), Canarias (2,63) y la Comunidad Valenciana (2,5) son las Comunidades Autónomas con mayor 
tasa de ruptura familiar.
67. 2 de cada 3 rupturas se produce en Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad de Valencia.
68. Los divorcios han pasado de 50.000 en el 2004 a más de 100.000 en el 2014, es decir, un incremento del 98%.
69. Los divorcios son en la actualidad la práctica totalidad de las rupturas: 19 de cada 20 (95%). 
70. El divorcio afecta anualmente a casi 100.000 niños (92.753 hijos en el 2014).
71. Tan solo en los últimos 5 años (2010-2014) 458.371 menores se han visto afectados por el divorcio de sus padres.
72. Las parejas con 1 niño y las de con 2 niños son las más afectadas. Entre las dos suponen el 92 % del total.
73. Los hijos menores son los más afectados por la ruptura. 9 de cada 10 rupturas (90%) tienen hijos que no han 
alcanzado los 18 años.
74. Esto afecta a más de 83.900 hijos menores de edad. 
75. La población separada/divorciada se ha duplicado en los últimos 10 años, con 2,3 millones de personas, repre-
senta ya el 6% de la población adulta española.
76. En España se producen casi 7 rupturas por cada 10 matrimonios.
77. En el 2014 se produjeron 162.554 matrimonios y 105.893 rupturas familiares.
78. La tasa de ruptura/matrimonio española (0,65) está muy por encima de la media de la Unión Europea (0,46).
79. La tasa de rupturas de todas las comunidades autónomas está por encima de la media europea (0,46).
80. Canarias, donde se producen casi 9 rupturas por cada 10 matrimonios, es la Comunidad con mayor tasa de 
ruptura/nupcialidad.
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DIN

ÀM
ICA u En el vídeo surten moltes preguntes. Son interessants quedar-se amb elles després les hau-

rem de fer als companys dels altres grups.
1.-Reunió en grups petits: Els pares se reuneixen en grups petits i preparen 3 preguntes per fer 
als altres grups. 

• ¿Ser padre es criar a los hijos?
• ¿Qué experiencias tenemos de la educación de los hijos en la familia? 
• ¿Qué hemos aprendido de nuestros hijos en el proceso educativo? 
• ¿Nos hemos preparado para educar a los hijos? ¿Hemos buscado apoyo?
• ¿Qué relación mantenemos con la escuela? ¿Trabajamos de acuerdo?
• Si tuviésemos que ‘medir’ el nivel de socialización de nuestra familia, ¿qué ‘nota’ nos 
pondríamos? (276) 
• Logramos que nuestra familia se mantenga abierta al entorno más cercano, y que nues-
tros hijos aprendan que los problemas de nuestros vecinos tam-bién nos afectan y son, 
por tanto, nuestros problemas? (277) 
• ¿Qué hacemos para lograr que los recursos tecnológicos al alcance de los hijos favorezcan 
las relaciones interpersonales y el acceso razonable y edu-cativo al mundo digital? (278). 

Text orientatiu: LOS PADRES SON LOS RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 
 Nadie debería discutir que la responsabilidad de la educación de los hijos corresponde 
a sus padres, aunque algunas opciones ideológicas defienden que los poderes públicos tienen 
la úl-tima palabra en el diseño de la educación que todos los ciudadanos deben recibir. Este 
modo de pensar constituye un atentado a los derechos humanos fundamentales. 
 En 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó: «Los padres tendrán 
dere-cho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» (26.3). En 
1965 el Concilio Vaticano II afirmó: «Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen 
la gravísima obligación de educarlos y, por tanto, hay que reconocer que ellos son los primeros 
y principales educadores de sus hijos» (Gravissimun Educationis, 3). 
 De acuerdo con este principio, el papa Francisco se ha pronunciado muy claramente 
sobre nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. En particular se 
ha referido a los aspectos siguientes: 
  - El ejercicio de esta responsabilidad exige a los padres que «revisen los métodos utili-
zados y descubran nuevos recursos». (260) 
 - «Lo más importante es ayudar a los hijos a crecer en libertad, madurez, disciplina y 
autonomía real; y hacerlo con amor». (261) 
 - «La educación de los hijos entraña la tarea de fomentar el uso responsable de su liber-
tad para afrontar cuestiones con buen sentido e inteligencia». (262) 
 - «Los padres confían en las escuelas para asegurar la instrucción de sus hijos, pero nun-
ca podrán delegar en otros su formación moral». (263) 
 - «Los padres son los primeros responsables de moldear la voluntad de sus hijos, fomen-
tando buenos hábitos y una natural inclinación a la bondad». (264) 

VIDEO u Visionat del vídeo de la conferencia de Oscar Alonso: «La educación de los hijos en la 
Amoris Laetitia».

TR
EB
ALL u REUNIÓ AMB GRUPS PETITS

1.- Lectura en grups petits de les 80 claus de la família espanyola actual. Per després poder 
treure algunes claus per a un debat.

— Quines dades tan impressionat més?
— Després d’escoltar aquestes 80 claus sobre els families espanyoles, què és lo primer 
que te ve en el cap?
— Escriu dos pensaments del que necessiten les families espanyoles en aquests mo-
ments.

2.- Moment de gran grup: obrir un breu debat sobre els dos pensaments del que necessiten les 
famílies espanyoles en aquests moments.
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DIN
ÀM

ICA  - «Una buena formación ética implica mostrar a los hijos que, por su bien, siempre les 
conviene hacer lo que es correcto». (265) 
 - «El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones constitu-
yen los cimientos de la conducta moral». (266) 
 - «La vida virtuosa construye, fortalece y moldea la libertad, evitando que nos convirta-
mos en esclavos de inclinaciones deshumanizantes y antisociales». (267) 
 - «La sanción es un estímulo siempre que los esfuerzos de los hijos sean apreciados y 
valorados, y mientras perciban que sus padres mantienen viva su confianza en ellos». (269) 
 - «Es fundamental que la disciplina no produzca desánimo, sino que mueva a continuar 
progresando». (270) 
 - «La educación moral implica pedir a los hijos solo aquellas cosas que no comporten 
un sacrificio desproporcionado, y exigirles solo un esfuerzo que no provoque resentimiento o 
coacción». (271) - «A veces la formación ética despierta rechazo debido a experiencias de aban-
dono, desilusión, falta de afecto o al mal ejemplo de los adultos». (272) 
 - «Al proponer valores los padres deben ir despacio, teniendo en cuenta las capacidades 
de los hijos y sin pretender aplicar métodos rígidos». (273) 
2.-En grup gran: CONCURS DE L’EDUCACIÓ ALS FILLS
Per orde i un rere l’altre un representant de cada grup s’ha d’aixecar i fer una pregunta a un 
altre grup, aquest la de respondre. Si la respon bé, se suma un punt, sinó se’ls lleva un punt 
(s’apunten a la pissarra). Els qui votaran i donarà els punts son el mateix grup i els altres grups 
que no han estat demanats. S’obri diàleg sobre les preguntes propostes pels grups.

VIDEO u Projecció dels vídeos: «El hogar esta donde esta la familia» «La Familia... es para siem-
pre»  

OR
AT
OR
I u A L’ORATORI

Baixem a l’oratori per a pregar
 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 Carta de Sant Pau als critians de corint (1Cor 12,12-27) «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. [...] 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; els que ens semblen menys-
preables, els cobrim amb més honor; i els que tenim per menys decents, els tractem amb una 
decència que no necessiten els membres més decents. Déu ha disposat el cos de tal manera que 
ha donat més honor als membres que més en necessiten, perquè en el cos no hi hagi divisions, 
sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud els uns pels altres. [...] Doncs bé, vosal-
tres formeu el cos de Crist, i cadascú n’és un membre».
 5. Diàleg amb Crist
 Sant Pau ens recorda que tots son membres de l’església i que Crist és el cap de l’església 
i nosaltres els seus membres. Ara bé tots hem de complir la nostra funció. El perill és que al-
guns membres de les nostres famílies assumeixin funcions que no els cal.
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OR
AT
OR
I

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

 6.- Moment de pregària: pregar pels membres de la meva família.
 7.- Cançó: Com el Pare m’estima.
 8.- Resar: tots el Pare Nostre amb les mans cap al cel.
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SA
LUT

AC
IÓ u Salutació d’acollida i d’alegria d’estar a la catequesi en família. 

u Sempre és convenient començar la sessió fent memòria del que reflexionàrem en la ses-
sió anterior, i sobretot donar peu perquè qui vulgui pugui comentar alguna cosa del que han 
continuat reflexionant.
u L’animador ha de tenir en compte en tot moment que estam iniciant la catequesi sobre 
l’Esperit Sant i els objectius que ens plantejam en aquesta sessió. Per això, aquest moment ini-
cial, l’animador el pot concloure amb la narració que trobam tot seguit.

TEMA 08-DIADA AL SANTUARI DE GRÀCIA
L’ESPERIT SANT

CO
NT
E u

Això era i no era una al·lota. Tenia devuit anys i estimava el seu al·lot. Era un secret de tots dos. 
Filla major, els seus pares no l’havien vista créixer. Sa mare havia intuït que havia canviat: 
moltes vegades estava absent, o perduda en els seus pensaments i en els seus somnis, un poc 
tímida, tal volta torpe, com si volgués parlar, balbotejant, però sense que fos mai el moment 
oportú. Aquesta al·lota es demanava com podria parlar de l’amor que sentia, com podria reve-
lar el seu secret. Un vespre ella tornà a casa amb el seu al·lot. Cap paraula, cap gran discurs. 
«És ell!», havia dit simplement. No necessitava exagerar. Ho havia dit tot. Ells ho havien entès. 
El misteri havia estat revelat. «L’estim a ell, ell és el meu amor, ell és el meu secret de sempre!»

FINALITAT I CONTINGUTS
u Acostar-se a el que significa l’Esperit Sant per als cristians.
u Descobrir la importància que té el discerniment per a la vida de cada dia i 
per a la presa de decisions. 
u L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba amb un obstacle, 
no es deté, sinó que intenta sortejar-lo» (P. José Valdavida)

RE
FLE

XIÓ u REFLEXIÓ:
 També Déu tenia un secret: tenia un Fill. Però ningú, fins aleshores, no ho sabia. Déu 
habitava la casa. Havia escollit per romandre-hi un poble de la terra i amb ell compartia la vida 
quotidiana. Era casa seva, però no ho havia dit tot d’ell mateix. Com podria revelar als homes 
el seu amor que era de sempre, el seu amor etern? 
 Vet aquí que, un dia, ell ve a casa amb ell i el presenta. «És ell! Aquest és el meu fill pre-
dilecte!», diu... I el Verb es va fer carn. Déu era el Pare i estimava el Fill. I el Fill era Déu. Déu era 
Pare i Fill. El creient entrava en el misteri. 
 Però, per què una tercera persona en Déu? Per què complicar-ho més? És perquè en Déu 
l’amor és perfecció. Déu no té res per a ell mateix. El Pare i el Fill no tenen el seu amor per a ells 
mateixos, el donen. L’Esperit Sant és l’Amor donat del Pare i del Fill, és el do d’Amor del Pare 
per mitjà del Fill, és l’Amor difús en el món.
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AN
IM
AC
IÓ u PER JUGAR PARES I FILLS

Es demana que facin un grup gros per jugar pares i fills, abans d’anar a les sales de catequesi.
u HIMNE D’EUROVISIÓ: Es fan dos coros i consisteix en cantar l’himne d‘eurovisió: lala 
lala. lala... a mesura que el director vagi indicant el cor que toca.
u SI EN VERDAD DIOS TE AMA: Si en verdad Dios te ama di: Amén, (Amén) (da las palmas)
(taconea) (Jesús) (da las cuatro: amén, palmas, taconea, Jesús)
u SOM ELS CAVALLERS: Som, som, som els cavallers, llers, llers, i el que no vol la cançó no 
té dret a la fiambrera, i el que no vol la cançó no té dret en el porró. Atenció, cavallers, la mà 
dreta entra en acció!! (cama, cap, etc...)
u LARITO: Lala, larito, lala, larito, lala, larito, ei!, gestes amb les mans tipus «5 lobitos» i des-
prés una manvalleta.

A LA SALA u Reunits a la sala dels pares es fa un cafè, té o sucs i es reparteixen algunes galetes 
o pastes ja preparades.

CANT u El cant és: L’Esperit de Déu

OR
AC
IÓ
 I
NI
CIA

L u El catequista demana als pares i fills invocar l’Esperit Sant fent una oració abans de 
separar-se pares i fills i anar a les sales per començar la catequesi. 
u Un catequista llegeix: 

Señor, bendice nuestras manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás 
aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice nuestros ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo 
que a nadie deslumbra; que vean detrás de la superficie para que los demás se sien-
tan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben 
mi comodidad.
Señor, bendice nuestras bocas para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera 
o destruya; que sólo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confiden-
cias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice nuestros corazones para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa 
dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a com-
partir dolor y alegría con un gran amor. 
Dios mío, que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo lo que 
tenemos.

u Després demana a tots a aixecar les mans al cel per resar un Pare Nostre.

EX
PER

IÈN
CIA u XARLA DE L’ESPERIT: L’ESPERIT DEL PARE, DE JESÚS ÉS COM L’AIRE PELS HOMES

L’animador fa l’experiència de l’aire amb els pares. Demana un voluntàri que pasi enmig del 
cercle i seguidament treu distints objectes per parlar d’ells: mirall (el mort no respira); moli de 
vent (sense aire és un element decoratiu); ciri encés (amb una campana de vidre s’apaga); balon 
de futbol (sense aire no se pot jugar); globus (sense aire de res serveix); salvavides (sense aire 
no salva vides), etc...

a) Tapar la boca a algú. Experiència del primer que han fet: instint de viure. L’aire és ne-
cessari per viure. Déu és com l’aire per un cristià, el necessitam per viure.
b) Trinitat: Déu-Pare , Jesús-Fill , Esperit=força=energia=vitalitat
c) Temps del Pare, Temps del Fill, Temps de l’esperit: ESGLÉSIA Aquest és la Història de 
Salvació del cristianisme hi ha tres parts: 

 - La primera part el TEMPS DE DÉU, (dels principis dels temps fins l’any 0 de la nostra 
era). Déu parlava als homes a través de signes, de fets, de càstigs, de recompenses, de profetes, 
etc. (diluvi universal, els 10 manaments, batalles guanyades, etc...)
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TR
EB
ALL u REUNIÓ AMB GRUPS PETITS

1.- Moment personal: Dedicau un temps a la reflexió personal, al silenci..., Fixa’t en les frases 
següents i comenta-les: 

 «Sense l’Esperit Sant Déu quedaria lluny, Crist pertanyeria al passat, l’Evange-
li seria lletra morta, l’església una organització més, l’autoritat un domini, la missió 
una propaganda, el culte un recordar, l’actuar cristià una llei moral» (Consell Mun-
dial de les Esglésies)
 «La llum i l’energia de l’univers estan al teu interior: treu-la i contagia el món» 
(Shiro Ito)
 «L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba amb un obstacle, no 
es deté, sinó que intenta sortejar-lo» (P. José Valdavida)
 «Tota l’energia, tota la saviesa de l’univers, prové d’una mateixa font descone-
guda, que acostumam a anomenar Déu» (Paolo Coelho)

Després reflexiona a partir de les preguntes següents:
 • Qui intueixes que pugui ser l’Esperit Sant? 
 • I quina influència pot tenir dins la teva vida?
 • Del que hem comentat o llegit sobre el discerniment, què en podem entendre a nivell 
pràctic perquè ens ajudi a viure «portats per l’Esperit»?
2.- Moment de reunió amb grup petits: Després de pensar personalment les frases i les pre-
guntes, serà bo convidar-los a fer un breu diàleg sobre el tema de l’Esperit Sant i com ho veuen.

EX
PER

IÈN
CIA  - La segona part el TEMPS DE JESÚS, (de l’any 0 fins l’any 33 de la nostra era) Déu es va 

fer persona, l’encarnació, va visitar els homes i ens va dur la salvació. Ens va salvar una vegada 
per sempre.
 - La tercera part el TEMPS DE L’ESPERIT, (de l’any 33 fins que s’acabi la història) Déu 
es fa present dins la història amb l’esperit Sant que Jesús va donar als deixebles i després a tots 
nosaltres. Nosaltres vivim el TEMPS DE L’ESPERIT, és el temps de l’església, els temps dels ho-
mes i dones, temps en el qual no veiem Déu, no veiem Jesús, sols els qui creuen tenen una força 
interior que les mou a viure i estimar.

Es
co
lt
a 
de

 l
a 
Par

au
la u LA PARAULA DE DÉU

El catequista introdueix aquest moment d’escolta de la Paraula. Convida als presents a 
posar-se drets i a adoptar una actitud d’escolta profunda. 
El text proposat és de l’Evangeli de Sant Joan (Jo 14,15-17; 16, 4b-15) «Si m’estimau, guar-
dareu els meus manaments, i jo pregaré el Pare, que vos donarà un altre Defensor per-
què es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, que el món no pot 
acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. [...] Això, no us ho vaig dir des del 
principi, perquè fins ara era amb vosaltres. Però ara me’n vaig al qui m’ha enviat, i cap 
de vosaltres no em pregunta on vaig, encara que teniu el cor ple de tristesa perquè us 
he dit això. Amb tot, us dic la veritat: us convé que me’n vagi, perquè, si no me’n vaig, el 
Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si me’n vaig, vos l’enviaré. I quan ell vindrà, 
posarà el món en evidència pel que fa al pecat, a la justícia i a la condemna: pel que fa 
al pecat, perquè no creuen en mi; 10 pel que fa a la justícia, perquè me’n vaig al Pare, i 
ja no em veureu més; i pel que fa a la condemna, perquè el príncep d’aquest món ja ha 
estat condemnat. Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega 
massa pesada. Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. 
Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdeveni-
dor. Ell em glorificarà, perquè allò que vos anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que 
és del Pare és meu; per això he dit: «Allò que vos anunciarà, ho rep de mi.»

VIDEO u  Projecció del vídeo «El credo ¿Quién es el Espíritu Santo?»
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1.- Xarla per part de l’animador: L’església té un impuls interior, i un alé vital per poder man-
tenir-se. Hi ha en Ella una força interior que és qui de veritat la mou, anima i rejoveneix cada 
dia: L’esperit de Déu.
L’ESPERIT ÉS L’ÀNIMA DE L’ESGLÉSIA
L’Església, al llarg de la història, ha travessat moments i situacions molt diferents plenes d’es-
plendor, però també de dubtes i dificultats. El secret de la seva vitalitat no és l’experiència ni 
la veterania dels seus membres i dirigents, sinó la presència constant de l’Esperit enmig d’ella.
L’Esperit: història d’una presència. L’Esperit és el gran protagonista de la història de la salva-
ció. Ell, des dels començaments, dirigeix   i porta a terme tota l’acció salvadora de Déu.
 1.- L’Esperit Sant en l’Antic Testament:
  • Està present al començament del món.
  • Enforteix a alguns perquè guiïn al Poble
  «L’Esperit de Díos aletejava sobre les aigües» (Gn 1, 2)
  «L’Esperit del Senyor ha parlat per mi» (2 Sam. 23, 2; d. 1 Sam 10,6)
 En definitiva: per la força de l’Esperit, Déu Pare guia a Israel i el va preparant per acollir 
el Messies.
 2.- L’Esperit Sant en Jesús:
  • Li fa existir al si de Maria.
  • Descendeix sobre Ell en el Baptisme.
  • Li envia a anunciar la Bona Nova.
  • Li ressuscita i transforma en Home Nou.
  • Li plena de plenitud.
  «L’Esperit Sant vindrà sobre teu; per això el nen que neixi serà sant» (Lc. 1, 35).
 Va descendir l’Esperit Sant ... i es va sentir una veu: Tu ets el meu Fill estimat “(Lc 3,21-
22). «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu ... M’ha enviat a portar la Bona Nova.» (Lc. 4,16-22).
«Déu li ha donat el seu Esperit sense mesura» (Jn. 3, 34).
 En definitiva: per la força de l’Esperit, Jesús porta a terme la missió que el Pare li va en-
comanar de salvar tots els homes. Ell és qui el mou en tota la seva activitat: oració, curacions, 
predicació ...
 3.- L’Esperit Sant en els apòstols:
  • Els batejar i els va transformar interiorment, en homes nous.
  • Els fa comprendre en profunditat el missatge de Jesús i totes les Escriptures.
  • Les enforteix per anunciar a Jesús fins i tot enmig de les dificultats i persecuci-
ons.
  • Assisteix al govern de l’Església naixent, iluminant en les decisions importants.
  • Les empeny a estendre el missatge de Jesús a tots els pobles i cultures.
  • Acompanya la seva predicació amb signes i prodigis: miracles, curacions, etc ...
 «Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i van començar a parlar ... segons l’Esperit Sant 
els movia a expressar-se» (Heb 2,4).
 «L’Esperit Sant, que el Pare enviarà en nom meu, us ho ensenyarà tot i us recordarà tot 
el que jo us he dit» (Jn. 14,26).
 “Van quedar tots plens de l’Esperit Sant i anunciaven amb valentia la Paraula de Déu” 
(Fets 4,31).
 «Hem decidit, l’Esperit Sant i nosaltres, no imposar cap altra càrrega que aquestes indis-
pensables» (Fets. 15, 28).
 «Rebreu la força de l’Esperit Sant i sereu els meus testimonis a Jerusalem, a tot Judea, a 
l’altre de la terra» (Fets 1,8).
 «L’Evangeli no us va ser transmès només amb paraules, sinó també amb obres porten-
toses sota l’acció de l’Esperit.»
 En definitiva: per la força de l’Esperit Sant, els apòstols anuncien la Paraula de Jesús a 
tots els pobles, fan presents els seus mateixos gestos i accions: oració, el pa, perdó dels pecats ... 
Així l’Esperit va consolidant l’Església naixent.
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 El temps de l’Església és el temps de l’Esperit. Església i Esperit estan inseparablement 
units com el cos i l’ànima. L’Església és el cos gloriós de Crist penetrat per la força vital de l’Es-
perit Sant. És el temple en el qual habita l’Esperit de Déu:
 «L’Esperit Sant habita en l’Església ... com en un temple.» (Concili Vaticà II: LG 4)
 «El que és el nostre esperit, és a dir, la nostra ànima per als nostres membres, això ma-
teix és l’Esperit Sant per als membres de Crist, per al cos de Crist que és l’Església.» (Sant Agus-
tí)
 «Allà on hi ha l’Església, allí està també l’Esperit de Déu; i allà on hi ha l’Esperit de Déu, 
hi ha l’Església i tota gràcia.» (Sant Ireneu)
  • Neix i es construeix en la Pentecosta.
  • Comprèn la Paraula de Déu i l’aplica a les diferents situacions. Cultures i mo-
ments històrics.
  • Compleix en tot temps la missió i l’encàrrec de Jesús: anunciar l’Evangeli i servir 
els més pobres.
  • Es manté en fidelitat al seu fundador.
  • Desperta, enforteix i fa créixer la fe en els seus membres.
  • Creix i s’expansiona pel món.
  • Fa present la salvació de Crist en els sagraments i en la litúrgia.
  • Viu unida, malgrat la diversitat, formant una veritable família.
  • Es renova i rejoveneix a través de reformes, millores, adaptacions al voltant dels 
quals gira tota la vida litúrgica “(SC 6).
 «L’Esperit dirigeix   i enriqueix amb tots els seus fruits a l’Església, a la qual guia cap a 
tota veritat i unifica en comunió i ministeri. Fa rejovenir a l’Església, la renova constantment i 
la condueix a la unió consumada» (LG 4).
 «(L’Església) amb l’assistència de l’Esperit Sant escolta (la Paraula de Déu) amb pietat, la 
guarda amb exactitud i l’exposa amb fidelitat» (D, V.I O).
 «Els Apòstols, plens de l’Esperit Sant. (Van ser enviats) a realitzar l’obra de salvació que 
proclamaven, mitjançant el sacrifici i els sagraments.
 En definitiva: l’Esperit Sant ho és tot a l’Església de Jesús. Per la seva llum es manté fidel 
a Jesús, el seu fundador, i per la seva força va realitzant l’obra salvadora de Jesús, adaptar-se als 
temps i diverses culturas.
 5.- L’Esperit Sant en la història i en el món més enllà de les fronteres de l’Església, l’Es-
perit actua també en els homes i en els pobles i cultures: 
 • Ell impulsa tota millora i progrés en la humanitat. 
 • Ell anima, dia a dia, el procés de reconciliació entre els pobles, la pau mundial, l’har-
monia amb la natura. 
 • Ell suscita persones capaces de lluitar per la veritat i la justícia, pel servei als més po-
bres i marginats. 
 • Ell transformarà el món i crearà, al final dels temps, el cel nou i la terra nova. «la cre-
ació està esperant en anhelant espera ser alliberada de l’esclavatge de la destrucció per parti-
cipar a la glòria dels fills de Déu (Rm 8,19-23).» Nosaltres esperem, segons la seva promesa, uns 
cels nous i una terra nova en què regnarà la justícia (2 Pe. 3,13). En definitiva: l’Esperit Sant és la 
mateixa força de Déu, que segueix creant i recreant el mun do. Ell mou la història fins arribar 
a la seva consumació en els «cels nous i la terra nova».

EXPERIÈNCIA u TESTIMONIS: HOMES I DONES TOCATS PER L’ESPERIT
Convidar algun seminarista o alguna parella de matrimonis del Camino Neoca-
tecumenal. Explicar la seva visió de l’Esperit Sant i com ho viuen en la seva vida 
diària.

VIDEO u Projecció del vídeo: «Pescador de hombres» (fishers of men)
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RI
A u LECTURA DE LA PREGÀRIA:

Feim tots junts aquesta pregària a l’Esperit Sant, i ens adonam dels 7 dons de l’Esperit Sant.
Vine, Esperit Sant, Esperit de l’ Església i Esperit del món.
Vessa damunt nostre els teus dons, aquells dons que ens fan creure que
continues en nosaltres la teva obra il·luminadora i creadora.
Que amb el do de SAVIESA, tinguem tal gust per les coses del cel
que ens permeti valorar justament les coses que portem entre mans, aquí a la terra.
Que amb el do de l’ENTENIMENT, desitgem veure a la llum de la fe
la veritat present en tants homes i dones i sobretot en l’Evangeli de Jesús.
Que el do de CONSELL ens faci ser fidels al teu Esperit,
sovint paradoxalment present en les persones i els fets que ens envolten.
Més que mai necessitam el do de FORTALESA, 
tan indispensable per vèncer els obstacles 
que trobem en el fet de viure una vida cristiana,
plenament humana, mínimament profètica.
Dóna’ns el teu do de DISCERNIMENT, aquella actitud bàsica
que ens permeti ser clarividents en els dubtes, en les coses ambigües i enganyoses.
Que amb el do de PIETAT siguem sensibles a les nostres fams i sets espirituals,
la set de cercar i trobar la teva presència en la pregària.
Finalment, infon el teu do de l’AMOR, que supera el temor, la desconfiança.
L’Amor que regenera el cor, que inspira ganes de viure, de tirar endavant.
Un Amor que ens abraci a tots, com la pluja que cau sobre bons i dolents,
com el sol que escalfa tots els arbres del bosc. 
L’Amor, que és el signe més senzill i infal·lible
per creure que continues present enmig nostre

CONTINUITATuTot el que no s’hagi pogut parlar, xerrar o veure a la reunió pot tenir ressò a les 
xarxes socials. Durant les setmanes d’una reunió a l’altre, el cap de catequistes pot 
enviar algun vídeo o text perquè els pares puguin reflexionar sobre el tema tractat.

TR
EB
ALL u REUNIÓ EN PETITS GRUPS

1.-Treball en petits grups:
 a) Recordam les reflexions, els texts anteriors i l’experiència dels testimonis, es demana 
als pare que responguin: L’Esperit Sant és? ànima perquè? llum perquè? guia perquè? motor 
perquè? animador perquè? santificador perquè? mestre perquè? força perquè? educador per-
què?
 b) En grup es llegeix el text i es fa una posada en comú i un breu comentari: «Un día, 
un discípulo fue al encuentro de su maestro y le dijo: maestro quiero encontrar a Dios. El 
maestro, sonriéndole, le miró, pero no le dijo nada. El joven discípulo volvió al día siguiente a 
hacerle misma petición, y así durante mucho tiempo. El sabio maestro sabía muy bien a qué 
atenerse. Un día muy caluroso, le rogó que le acompañase al río a tomar un baño. El discípulo 
lo acompañó y, llegados, ambos se sumergieron en el agua. En un instante, el maestro retuvo 
con fuerza al joven bajo el agua. Después de un breve forcejeo, le soltó y le preguntó: ¿Qué es lo 
que más anhelabas cuando estabas bajo el agua?. —¡Aire! respondió el discípulo. —¿Anhelas 
a Dios con la misma intensidad? Si le anhelas así, siguió el maestro, no te quepa duda que lo 
encontrarás. Pero si no tienes ese deseo o sed de Dios, lucharás con tu inteligencia, tus labios y 
toda tu inteligencia, pero todo será en vano porque no lo encontrarás.

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA


