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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 2

EL PAS DE LA SERVITUD
(dependre dels altres en el que pens, el que faig, el que vull...), 

AL SERVEI (aprendre l’art de la llibertat): 
La Sogra de Pere. Mc 1,29-31

FINALITAT I CONTINGUTS

Descobrir com en moltes situacions, els adults estam bloquejats per les nostres pròpies pors, i ens 
camuflam darrere moltes màscares, amb la finalitat d’aparentar qui no som. 

Prendre consciència que el vertader deixeble de Jesús és lliure, o és cridat a ser lliure, com el Mestre, 
lliure per a servir els altres.

Per a servir i respondre a les necessitats dels altres, el servidor (el deixeble) ha de ser conscient de 
les pròpies febleses i necessitats. 

Fixem-nos que cal que descartem la imatge del cristià-deixeble perfecte: el Senyor ens reconeix com 
a vulnerables, i ho som. 

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia.
 Projector i ordinador (si es creu convenient).
 Pel·lícula Cadena de favores (si es creu convenient)

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

 Cadena de favores
Iniciam la sessió d’avui evocant la pel·lícula, ja d’alguns anys, Cadena de favores. No convé projectar-
la tota perquè perdríem molt de temps. En tot cas, se’n pot visualitzar algun fragment. De totes ma-
neres, segurament molts dels participants a la sessió l’hauran vista. És important que el catequista la 
pugui veure abans de la sessió, encara que no és imprescindible. 

La pel·lícula conta la història d’un nin que, fent un treball per a l’escola, posa en marxa una autèntica 
cadena de favors. Es tracta de fer favors gratuïts per tal de canviar la vida de les persones. En un 
moment determinat de la pel·lícula el nin es pensa que la cadena ha estat un autèntic fracàs, si bé, 
després se n’adona que l’ha transcendit totalment i ha arribat molt enfora. 

És interessant la figura del “professor” que proposa el treball als alumnes. Ell és l’adult que fa la pro-
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posta educativa als menors. Però, coneixem un poc per la pel·lícula la seva història, i podem dir que és 
una persona un tant acomplexada per les pors i els traumes de la seva història de petit. Si vos fixau en la 
pel·lícula, hi ha molts de moments que es presenta el professor planxant les camises. De fet, la pel·lícula 
comença així. Les camises són el gran camuflatge per amagar la seva ferida a la pell. 

Serà l’amor que es fa tendresa en la dona (mare de l’infant protagonista) que ajudarà a descobrir la pròpia 
vulnerabilitat al professor, però que malgrat tot, tota la seva història, és digne de ser estimat. L’escena, 
potser la més sensual de la pel·lícula, expressa la bellesa de l’amor tendre que allibera. 

Després d’evocar la pel·lícula o veure’n algunes de les seqüències esmentades, seria bo encetar un 
diàleg sobre què opinen al respecte... L’adult moltes vegades pot veure’s agafat i paralitzat per les pròpies 
pors, provocades pel que pensin o puguin dir els altres. La por a ser rebutjat dificulta moltes vegades la 
comunicació. 

No podem forçar que parlin massa, perquè és un tema molt profund, i no és fàcil que un parli d’aquests 
temes, d’entrada, en primera persona. Acostumam a parlar-ne en tercera, encara que quasi sempre par-
lem des de la pròpia experiència. El que sí que és important en aquest primer moment és situar els pares 
i mares en el tema de la sessió. 

 ESCOLTAM LA PARAULA

Mc 1,29-31

	 Cal	preparar	molt	bé	l’aprofundiment.	No	basta	llegir	aquesta	introducció	que	tens	a	la	fitxa	de		
 la catequesi. És important que en primer lloc com a catequista llegesquis-escoltis-contemplis el  
	 text	que	proposam	de	l’Evangeli	de	Marc,	i	després	llegesquis	la	catequesi	que	proposa	Teodor		
 Suau al seu llibre. 

Fixem-nos que el text parteix d’una situació freqüent en la vida humana: la servitud a tot allò que perso-
nalment, per història, culturalment em fa sentir inferior, depenent, menystingut, poruc i ple de pors, amb 
tendència a acontentar els altres sense prendre en consideració la pròpia veu i els propis desitjos de feli-
citat. La sogra de Pere representa la humanitat, per tant la persona, sotmesa per qualsevol raó, disminuï-
da per “la febre” de la por, de la ideologia, dels costums, de la moda, de la condició social... tot allò que em 
lleva espontaneïtat i m’impedeix ser jo mateix/a, realitzant-me com a persona única i irrepetible que som.

A la pel·lícula que comentàvem abans, la figura de la sogra estaria representada pel professor de l’escola. 
L’acció de Jesús que romp el doble tabú de tocar una dona i de prendre’n seriosament la indigència, recu-
pera la persona més enllà de la pressió religiosa i social i la converteix en algú que lliurement es decideix 
per servir: fer que els assistents al sopar trobin una resposta adequada a la seva necessitat.
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3 APROFUNDIM
Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 22 a la 28 del llibre: 
TEODOR	SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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A la pel·lícula, l’alliberament de Jesús està representant per les carícies que li fa la mare de l’infant 
protagonista precisament al lloc on el professor té les ferides. 

És un bon moment per prendre consciència de les pròpies pors, de l’actitud davant de les limitacions, 
de les frustracions, etc., i comprovar com el Senyor ens vol lliures: capaços de ser útils per a la cons-
trucció de la felicitat dels altres sense deixar de ser el que som, sinó descobrint les possibilitats que hi 
ha en la nostra condició. Cal acabar aquest moment de catequesi amb una pregunta provocativa que 
convidi a la pròpia reflexió: Què et remou? Què et provoca dins tu?

REEXPRESSAM4
Les preguntes que vénen a continuació poden servir per a reflexionar a partir del text. En primer lloc, 
com sempre, hi dedicam un temps de silenci personal. I no bastarà el temps; és per això que els hem 
de convidar a continuar aprofundint. 

Després, en un segon moment, ens reunim per parelles (per parelles de família), o si no es creu oportú 
es fan grupets de tres. Al final ho posam en comú en el gran grup. 

Aquestes són les preguntes que poden servir per a la reflexió: 

uQuina experiència humana es descriu en el text?
uQuins punts de contacte té amb la meva experiència o situació?
uQuè aporta la relació amb Jesús a la meva vivència de la situació?
uQuè m’empeny a consolidar, a canviar, a mirar amb uns ulls nous i què incideix en la meva forma 
de veure i en la meva manera de comportar-me en la vida?
uQuè em fa més feliç del que he vist i compartit?
uQuè desig compartir amb els meus companys de grup (pors, agraïment, novetats descobertes, 
conviccions que es van perfilant, consciència de pecat...)?

Moments de pregària
Serà bo, d’acord amb la bona pedagogia de cada catequista i tenint en compte el procés de cada 
persona, suggerir-los en alguns moments fer alguna estoneta de pregària personal: que s’atrevesquin 
a parlar amb Jesús, a parlar-li a Jesús de tot això que estan descobrint.

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

Convidarem els pares i els nins a cercar la història del sant que els dóna nom, tant dels nins com dels 
pares, i posar una imatge del sant de la seva parròquia.

També serà important seguir amb el raconet de pregària.


