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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 6

PAS DEL CONEIXEMENT OBJECTIU 
(que ens atura en l’aparença) 

A LA TENDRESA (a l’aprenentatge de tots els matisos de l’amor) 
La dona que ungeix Jesús amb perfums (Mc 14,3-9)

FINALITAT I CONTINGUTS

Fer una memòria agraïda de totes les experiències que he tengut d’amor gratuït, i de la cadena de 
persones que m’han estimat entranyablement.

Prendre consciència que l’amor tendre es fa, es viu en els detalls, en els gests...

Viure una relació amb Jesús, com a deixeble, passa per desitjar, viure i sentir la seva tendresa. 

Aproximar-se a algú que viu una vida espiritual profunda de manera íntegra: viu la delicadesa i la ten-
dresa amb el Senyor i amb els altres.

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia
 Presentació en power point de les Llavors
 Projector, ordinador i altaveu

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

Començam la sessió visualitzant la presentació en power point de Les llavors. La veim sense donar-ne 
cap explicació prèvia ni fer-hi cap introducció. 

Després de veure-la, encetam un diàleg amb la pregunta: què vos ha semblat? Quin creis que és el 
missatge que ens duu aquest audiovisual?

Segurament el missatge final de la darrera filmina els condicionarà molt el diàleg, perquè s’hi identifica-
ran com a pares, i això és bo, perquè és precisament la seva condició, vocació i missió. 

És important que el catequista en destaqui tres idees molt significatives (potser els pares ja les diran; si 
no, és important que les digui el catequista), ja que li serviran per a l’aprofundiment posterior, després 
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d’escoltar la Paraula. Aquestes idees són: 

 1. La gratuïtat del gest d’escampar les llavors.
 2. La il·lusió, l’entusiasme, la passió i delicadesa com ho feia.
 3. El convenciment que encara que no passi res, ja passa...  

No convé dedicar massa temps a aquesta primera part. Cal que sigui només una manera de començar.
És important fer la pregunta, però no cal que tots els pares parlin..., perquè no ens deixaria temps de 
continuar.

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 14,3-92

3 APROFUNDIM

Aquest text és un moment contemplatiu: revela la situació resultant de la persona petita i pobra, insig-
nificant, que és capaç d’anar més enllà de la manca de reconeixement social per dur a terme un gest 
deliciós de tendresa. Malgrat que no sigui gens vist aquest gest, la dona vol que Jesús conegui el seu 
amor. I fa “un desbarat per amor”: el gest de l’enamorada, que no té en compte altra cosa que el seu 
desig d’estimar.

Cal que es prengui consciència de la quantitat de vegades i de persones en què nosaltres hem rebut un 
amor semblant (dels pares, dels amics/amigues...), fins al punt de comprendre que som en la mesura que 
hem estat estimats sense que ens n’hàgim adonat. Que no és possible viure sense la tendresa. Ens des-
cobrim objectes de l’estimació dels altres i el seu resultat en allò que hi ha de millor en cada un / cada una.

Convindrà pensar en la importància que poden tenir pels altres els nostres petits gestos d’amor (l’amor 
s’alimenta del detall) i arribar a la convicció que allò realment important per a la vida i per a la història no 
és l’èxit o les coses que la societat valora (poder, tenir, prestigi), sinó anar sembrant de llavors de tendre-
sa el nostre voltant.

També serà una bona oportunitat de rellegir la nostra vida cercant-hi moments en què Jesús ens ha fet 
arribar el seu amor, descobrint-lo amagat en el do rebut gratuïtament dels qui ens estimen.

És bell pensar que aquesta dona que ens mostra l’Evangeli que hem escoltat té un gest tendre i gratuït 
amb l’home Jesús. Això vol dir que la delicadesa de l’home / la dona espiritual és profundament humana: 
es tradueix en una delicadesa en la pregària, en la vivència dels sagraments i tota celebració litúrgica, 
i alhora aquesta mateixa delicadesa es viu en la relació amb l’altre i amb el món, la cultura, la natura... 

Aquest aprofundiment podria anar acompanyat d’un testimoni d’una persona de la comunitat que 
millor que no sigui el mateix catequista. Es tracta que el testimoni expliqui la narració de Marc des de la 
seva pròpia experiència, des de la seva relació amb el Senyor i la relació amb els altres. Es tracta que 

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 52 a la 57 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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el testimoni conti com viu ell/ella l’amistat íntima amb el Senyor, com ha rebut i sentit l’amor de Déu. 
Quins són els detalls delicats que cuida en aquesta relació: com fa la pregària, per exemple, i com viu 
també la gratuïtat i la delicadesa en la relació amb els altres, especificant-ne detalls: amb els de casa, 
amb els més pobres, amb altres membres de la comunitat, amb gent del barri o del poble... És conve-
nient tenir molt en compte per a aquest testimoniatge el missatge anterior del conte de les Llavors... 

Cal tenir molt d’esment a l’hora de triar el testimoni. Aquest s’ha de sentir profundament estimat per 
Déu. Se sent enamorat de Déu, i creu que Déu ha tengut la iniciativa en aquesta relació. Cal que sigui 
una persona senzilla. 

En tot cas, és molt important recordar que el testimoni no fa un sermó moralitzant, explicant als pares 
allò que hauríem de fer, sinó que simplement cal que expressi com viu ell/a la vida cristiana espiritual, 
amb molta gratuïtat, com qui sembra llavors des del bus, o qui vessa un potet de perfum sobre un 
altre... 
Les preguntes que vénen a continuació poden servir per a reflexionar a partir del text i del testimoni. 
En primer lloc, com sempre, hi dedicam un temps de silenci personal. 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. 

REEXPRESSAM4

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

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

 a. Vés recordant... Fes una memòria agraïda de moments en què has rebut detalls d’amor  
 gratuït per les persones que has tengut al teu voltant al llarg de la vida.
 b. Recordant aquests moments t’hauran vengut a la ment noms de persones estimades que  
 t’han estimat molt. Dóna’n gràcies a Déu.
 c. Pensa com t’agradaria viure i quins detalls t’agradaria cuidar per poder viure una relació  
 tendra i gratuïta amb Jesús, a partir del que ens ha expressat el testimoni. 

Moment conclusiu
Ja saps que no es tracta d’una posada en comú, ni de forçar que expressin res del que han pensat 
si no volen.

Val la pena que els pares mirin les pàg. 80-81; 88 i 90 del Catecisme. Recordar en família el dia del 
bateig, mirar les fotografies, que els pares expliquin per què varen triar aquests padrins i fins i tot que 
parlin amb ells aquesta setmana... Els nins que encara no han rebut el baptisme que demanin als pa-
res quins seran els seus padrins joves..., i de la il·lusió d’ésser batiats. Podran pintar l’activitat de les 
pàg. 40-42 del Segon Quadern, i omplir amb els pares l’activitat de la pàgina 44, els que no han estat 
batiats només la part que puguin.

Continuam la trobada tots junts.


