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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
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GUIA DEL CATEQUISTA 5

REBRE…, O SER UN SAGRAMENT
FINALITAT I CONTINGUTS

A la trobada d’avui afrontarem un tema delicat, però alhora molt important: els sagraments no són sim-
plement ritus que rebem, perquè sempre ho hem fet així, sinó que configuren la nostra vida cristiana. 

La nostra pretensió no és explicar cada un dels sagraments, ni arribar a una definició dogmàtica del 
que és un sagrament. La nostra intenció és molt més humil, en aquest moment inicial del nostre itine-
rari. Ens acostarem a descobrir la profunditat dels sagraments, en tant que són experiència de trobada 
amb el Senyor, i connecten amb una vivència humana molt profunda de Jesús. 

També ens acostarem a aprofundir en el sagrament del matrimoni, que és el que la majoria dels pares 
han viscut, perquè això mateix ens ajudi a descobrir la profunditat del sagrament de l’Eucaristia o del 
Baptisme, o de la confirmació, i que això ens ajudi a aprofundir en l’experiència de la nostra vida cris-
tiana. 

Es tracta d’acostar-nos al sagrament del matrimoni per tal de descobrir-hi la dimensió original de vida 
cristiana i lloc d’encarnació del Déu amor. Aquesta reflexió ens ajudarà a viure amb més profunditat el 
significat adult del Nadal, de l’Encarnació. 

Es tracta de ser molt delicats a l’hora de tractar aquest tema, sobretot quan en el grup hi hagi situacions 
familiars complexes. 

MATERIAL

• Bíblia
• Bolígrafs
• Folis

ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 DINÀMICA PER A INICIAR LA SESSIÓ

Seria interessant començar aquesta sessió compartint l’experiència de la carta que escriviren a la 
sessió anterior. Potser seria bo que algun dels pares o mares llegís algun fragment de la seva, o sim-
plement la comentàssim (com es cregui convenient).
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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, 205-209.
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Convidam els pares i mares a pensar en una vivència de la història personal que n’hagi marcat la vida. 
Els podem dir que no es tracta de vivències extraordinàries o especialment solemnes (el dia en què 
es varen conèixer, o el dia del naixement del seu fill), encara que segurament aquestes han marcat la 
seva vida. També poden ser vivències molt senzilles. 
Fixem-nos que, en aquestes vivències, n’hi ha de molt belles i satisfactòries, i altres de molt doloroses. 
Aquestes vivències fixen el nostre “calendari litúrgic personal”. 

Un exemple de vivència: una parella diu: “el dia que ens vàrem conèixer”.
Els donam un temps de silenci perquè ho pensin, i després els convidam a posar-ho en comú, sense 
forçar que tothom digui. És important crear un clima d’escolta, perquè ens estan parlant de la seva vida 
amb profunditat. Després els convidam a pensar en un símbol o un signe sensible que, quan el veuen, 
els ajuda a recordar aquella vivència. 

>> Els donam també un temps i feim la posada en comú dels símbols.

Un exemple de símbol. La mateixa parella diu: “El concert núm. 1 de Txaikovsky, perquè ens cone-
guérem en un concert escoltant aquesta peça”. 
Finalment els demanam si alguna d’aquestes vivències els recorden no sols amb el símbol, sinó amb 
un ritu, com per exemple, la mateixa parella que diu que cada any, l’aniversari del dia que es varen 
conèixer, escolten el concert núm. 1 de Txaikovsky. 

>> Els donam un temps i els convidam a posar-ho en comú. 

Conclusió: és bo concloure amb una definició (sens dubte imperfecta i parcial) de sagrament, i millor 
si la feim entre tots: “ritus, carregats de símbols i signes sensibles, que repetim per fer memòria d’una 
vivència molt profunda de Jesús”. 

Per exemple, davall el sagrament del perdó hi ha l’experiència humana i la vivència de la necessitat 
de la reconciliació; davall el sagrament del Baptisme, la vivència o experiència de la filiació, de la ne-
cessitat de ser reconegut per Algú (en aquest cas, Déu); davall la Unció dels malalts, la del sofriment 
i el dolor; i en l’Eucaristia hi ha el bessó de tota la vida de Jesús: la seva entrega, i l’estil del cristià de 
compartir, de servir, d’entregar-se... I davall el sagrament del matrimoni? Ho deixam en interrogant, o 
fins i tot els convidam que donin una resposta inicial. Ho aprofundirem després. 

ESCOLTAM LA PARAULA2

Mt 7, 24-27
Paràbola de les dues cases
Recordam que el moment d’escolta l’hem de cuidar molt. Amb molta delicadesa.
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Cal que cada catequista el prepari, potser seleccionant 
el que li sembli més significatiu per al grup concret que té davant.

La vida cristiana no és simplement una façana preciosa, sigui quin sigui el fonament. Ha de ser 
l’Evangeli el fonament de la nostra vida ciutadana, de la nostra paternitat o la nostra maternitat, de 
la nostra vida professional, de la nostra relació amb la parella...

L’important és que la casa tengui uns bons fonaments, això donarà seguretat a la casa, i eviden-
tment serà interessant que a més estigui arreglada per defora. 

De la mateixa manera, si la nostra vida cristiana està fonamentada en l’Evangeli, en la relació 
profunda amb el Senyor, això donarà consistència a la nostra vida, la nostra vida farà confiança, 
l’ambient que es respirarà a la nostra família serà de confiança i de seguretat, i això es traduirà 
també a l’exterior. 

Cal descobrir la profunditat de la vida cristiana, que va molt més enllà de rebre uns sagraments, 
com qui omple una cartilla o un expedient complint uns rituals. És com quan feim el camí de 
Santiago de Compostel·la, que a cada lloc on passam ens posen el segell... Posar el segell és un 
ritual, però la vivència que hi ha darrere aquell segell, aquella etapa de camí, és riquíssima. 

Si no ens acostam a descobrir la profunditat que hi ha en l’Eucaristia com a possibilitat de desco-
berta de la profunditat de Qui ens parteix el pa, farem la festeta de la primera comunió del fill, però 
ens deixarà igual, no canviarà per res la nostra vida... Haurem complit un ritual... 

APROFUNDIMENT3

REEXPRESSAM4

Moment de treball personal
Seria bo que cadascú escrivís al seu quadern les ressonàncies que provoca dins el seu interior la 
sessió d’avui. Poden servir algunes d’aquestes preguntes:

6 Què significa per a mi pensar que Déu fa part de la meva vida? De la meva família, del meu matri-
moni?

6 Com puc viure amb més intensitat que els gests d’amor que vivim en família són signes visibles de 
l’amor de Déu?

6 Quins passos hauria de fer en aquesta direcció?

6 Què sent quan pens que el nostre matrimoni, o la meva vida mateixa, té implicacions en la vida de 
l’Església i fa bé a la comunitat cristiana i en el món?
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Moment de treball en parella
La parella es troba per dialogar a partir de la reflexió personal.

Moment de treball de grup
Com sempre no es tracta d’una posada en comú, simplement d’una asseguda del gran grup per poder 
expressar dubtes, inquietuds, i perquè els catequistes captin un poquet com ha anat la dinàmica. És 
possible que alguns pares, atesa la profunditat del que proposam, vulguin intercanviar experiències 
amb altres, o cerquin poder parlar en profunditat amb els mateixos catequistes. Cal estar molt atents a 
les seves demandes, moltes vegades manifestades no de manera explícita. 

Trobar un poc de temps per escriure una carta als fills, manifestant-los com podem ser signe de l’amor 
de Déu per ells.

Prenent l’exemple de la família de Natzaret estaria bé que ens intentàssim fer la vida agradable els 
uns als altres.

Els nins podrien escriure una pregària per resar tots junts, en què donassin gràcies a Déu pel bé dels 
pares i del seu amor.

Convidam els pares que incorporin dins la seva vida, especialment en els dinars i sopars que tenen a 
casa tots junts, la benedicció de taula (els podem mostrar les cartes per beneir la taula). A la pàg. 49 del 
Quadern en trobareu (fixau-vos que indica una pàgina equivocada, heu de canviar-la per la pàg. 89).

Seguir amb il·lusió amb el seu raconet de pregària.

Continuam la trobada tots junts.

INDICACIONS PER A LA CONTINUACIÓ DE LA TROBADA AMB ELS FILLS5


