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LA FE ÉS UNA TROBADA

FINALITAT I CONTINGUTS

L’objectiu de la trobada d’avui amb els pares és verificar seriosament la identitat i la consistència de la 
pròpia experiència de fe.

Ja a l’inici del nostre itinerari ens acostàrem a l’experiència antropològica i existencial de la fe, entesa 
com a confiança interpersonal. Avui volem fer una passa més i aprofundir l’experiència relacional en la 
seva especificitat de fe cristiana.

Moltes vegades reduïm la fe únicament a la religiositat. Nosaltres intentarem presentar la vida cristiana 
com un encontre viu amb Jesucrist, present en l’Església.

MATERIAL

• Bíblia.
• Cartolines i cola d’aferrar.
• Targes en blanc.
• Bolígrafs.
• Folis.
• Cartolina on hi ha escrit: LA FE CRISTIANA.

ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 DINÀMICA PER A INICIAR LA SESSIÓ: ‘EL JOC DE LES CARTES’

Presentam una cartolina on hem escrit: LA FE CRISTIANA.

A cada un dels pares els donam tres targes en blanc, que hem retallat i preparat abans. A cada una 
d’aquestes targes els convidam a escriure o a dibuixar una idea que els suggereix la frase que hi ha 
escrita a la cartolina. Han d’expressar una idea damunt cada tarja. Això ho fan personalment. 
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Adaptació del material catequètic de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di tipo 
catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 183-186.
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Una vegada haver acabat el treball personal es recullen les distintes targes amb les diverses idees 
expressades i es formen petits grupets, que poden quedar a la mateixa sala si les circumstàncies ho 
permeten (no més de tres parelles).

A continuació es mesclen les targes i es tornen a repartir de tal manera que a cadascú li corresponguin 
novament 3 targes. 

En un primer moment, ja reunits en petit grup, el catequista convida tots els participants a ordenar les 
targes que tenen a la mà, segons el grau d’identificació amb el que hi ha expressat, segons la impor-
tància que dóna a cadascuna.

I comencen a fer una roda en el grup. A cada volta cadascú haurà d’eliminar una tarja, explicant a 
la resta del grup per què l’elimina. Al final, cadascú dels participants es quedarà amb una tarja que 
penjarà a una altra cartolina. Cada participant haurà d’explicar també per què al final s’ha quedat amb 
aquesta tarja.

Un del grup expressa a tots el significat de les cartes que han quedat finalistes.

El catequista fa la conclusió d’aquest moment remarcant alguns aspectes que considera suggerents 
per definir què és la fe cristiana. És important que el catequista en aquest moment no ho vulgui dir tot, 
o incloure totes les cartes en la seva explicació. El que és important és que partesqui de les targes per 
deixar algunes coses clares. És per això que se li demana al catequista bastant de precisió. 

Mt 8, 5-10
Els convidam a escoltar l’Evangeli amb molt de respecte i atenció.

ESCOLTAM LA PARAULA2

APROFUNDIMENT3

Reflexionem primer: què no és la fe cristiana?

m La fe cristiana no és una forma de religiositat natural: preg quan em sent perdut, 
perquè tenc problemes..., esperant que Déu me’ls solucioni, com si fos el geni de la làmpada màgica.
m Entenc la fe cristiana com una sèrie de ritus que convé complir per ser bona persona, 
per tenir sort en la vida.
m La fe és un conjunt de normes ètiques que regulen el nostre comportament.
m És una filosofia... 
m Una cosa infantil...
m Una realitat irracional...
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m Una manera d’explicar el que no és explicable (és un invent, una projecció dels homes...).
m El nostre esforç per trobar Déu...

Llavors, què és la fe cristiana?
m La fe cristiana és un encontre, una experiència, una aliança, una història d’amor.
m Cal ajudar els pares a descobrir la profunditat de l’experiència de la fe, des de la profunditat de 
la seva experiència de relació, de la confiança interpersonal...
m Des d’aquí contemplem l’encontre del centurió amb Jesús. Seria molt interessant que el ca-
tequista contàs l’encontre, recreant-lo des de la seva imaginació. És important imaginar com es 
miren, com es parlen Jesús i el centurió, ajudar-los a prendre consciència de quin és el motiu, el 
desig profund que mou el centurió, del perquè de la seva resposta a Jesús que no se sent digne.

 
Fixem-nos que el centurió no és jueu, no és tampoc deixeble de Jesús. Jesús desco-
breix la seva immensa bondat, i aprofita aquesta encletxa de la bonhomia per entrar-hi. 
El que salva el centurió no és la pietat, sinó la seva capacitat de fer el bé, el seu racó 
interior de bondat, la possibilitat que hi ha dins la seva humanitat per desplegar totes 
les seves capacitats per fer el bé, i això és un trampolí per a la fe... Creus que aquesta 
vida, la vida de Jesús de Natzaret, salva? 

m És clar que per ajudar els pares a entrar dins la història, el catequista l’haurà hagut de con-
templar primer, en el seu silenci interior, en un moment d’intimitat amb Jesús, escoltant la seva 
Paraula. Aquesta sessió és una oportunitat molt interessant per a l’aprofundiment de la fe del 
mateix catequista.
m Des d’aquí, és interessant destacar com de l’encontre amb Jesús persones molt concretes, 
com nosaltres, han canviat la seva vida. Pensem en l’encontre amb el centurió (Mt 8, 5-10), la 
història de Zaqueu (Lc 19,1-10), la crida de Joan, Andreu, Simó, Felip, Natanael (Jo 1,35-51).

Avui, on trobam Jesucrist?

m Aquesta és la pregunta fonamental. Convé provocar o suscitar el diàleg.
m És important ajudar els pares a descobrir que trobam Crist en la nostra vida, en el món de les 
nostres relacions personals (convé posar-ne exemples), i des d’aquí podem descobrir Jesús en 
l’Església, que és abans que res “experiència de comunitat, de fraternitat, de relació...”. Precisa-
ment, el que els estam oferint amb aquestes trobades és experiència de relació i de comunitat: 
això és experiència d’Església, en la qual podem trobar Jesucrist.
m El que és important que quedi clar és que l’encontre amb Jesús sempre passa per l’encontre 
amb algú.
m Convidem els pares que s’atrevesquin a parlar, a relacionar-se amb Jesús, a intimar amb Ell.
m Fixem-nos que la fe cristiana està lluny de la interpretació individualista de la fe, o intimista-
sentimental. 
m És important que el catequista aprofiti per contar la seva experiència de fe i on ell/a ha trobat 
Jesucrist. 
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REEXPRESSAM4

INDICACIONS PER AL DIÀLEG AMB ELS FILLS5

Moment de treball personal
Cadascú respon per escrit algunes preguntes personals:

Què entens, ara, per fe cristiana?

Creus que la relació amb Jesús pot aportar alguna cosa a la teva vida? Què hi pot aportar?

T’agradaria descobrir i aprofundir més en la teva experiència de fe, entesa com a trobada amb el 
Senyor?

Comença a escriure una carta (completa-la a casa), des del teu cor, adreçada als teus fills, relacionada 
amb tot el que has vist a la sessió, el perquè creus important aquesta catequesi, què és el que et fa ser 
aquí, què cerques per als fills... (el proper dia la podries dur completada).

Moment de treball en parella
Es tracta de trobar-se per parelles o en petit grupet, en cas de ser necessari, per tal de compartir el 
moment personal.

Moment de treball de grup
És un moment de diàleg entre tots. No és una posada en comú, sinó donar l’oportunitat als adults que 
expressin el que han sentit, o els dubtes que els ha provocat la sessió d’avui... 

Els proposam que descobresquin, si no ho saben, quin dia els varen batejar, tant als pares com als 
nins, per tenir-ho en compte en la propera celebració.

Hem proposat als nins que facin la corona d’Advent que tenen en el quadern de catequesi (pàg. 37), i 
que facin un betlem a casa, on podran tenir els moments de pregària en família. 

També val la pena convidar-los a participar en les Matines. I insistir-los que el que és més important és 
que ens preparem de cor, al nostre interior, per rebre Jesús. 

Seria interessant que amb els fills els pares participassin en algun gest solidari (Càritas, campanya del 
pot...). Potser també seria interessant convidar els nins que a la carta als Reis demanin alguna cosa 
per als nins pobres, i millor si aquest gest suposa també una renúncia a qualque cosa que ells volien. 

Continuam la trobada tots junts.


