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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 7

DE L’INTERÈS I L’AFECTE 
(que ens apropen al misteri de l’amor) 

A LA FIDELITAT (que ens revela el secret de l’Amor)
Les dones que acompanyen Jesús fins a la creu (Mc 15,40-41.47)

FINALITAT I CONTINGUTS

Descobrir que l’amor i la tendresa esdevenen experiència d’humanització quan van acompanyats de la 
fidelitat: l’amant apassionat esdevé deixeble feel.

Prendre consciència que la fidelitat es coneix en el temps de sofriment i de soledat...

Descobrir testimonis de fidelitat a Déu i als altres. 

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia
 Text fotocopiat del capítol corresponent del llibre de Teodor Suau

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

Feim una dinàmica que anomenam “diàleg socràtic”, perquè seguirem un mètode semblant al que 
seguia el filòsof en els seus famosos diàlegs. 

1. Si en el grup som molts, demanam o escollim 6 o 7 voluntaris i els asseim en cercle. Deim als altres 
que faran d’observadors. El catequista actua de moderador i de guia del petit grupet.

2. A aquests, els convidam que pensin en una experiència que cada un hagi tengut de “fidelitat”; és a 
dir, en algú que s’ha mantingut feel amb ells, sobretot en els moments difícils. 

3. Després d’uns minuts per a pensar en l’experiència, cadascú, seguint una roda, expressa la seva 
experiència molt breument, sense donar-ne detalls. 

4. Quan els han escoltats, decideixen entre tots quina experiència volen treballar amb més atenció. 

5. La persona que ha expressat l’experiència triada ara la contarà amb més detalls. Els altres li poden 
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fer alguna pregunta referent al fet de fidelitat. 

6. El catequista pot fer una breu síntesi del fet. 

7. Ara cadascú del grupet pot anar fent frases que comencin per: “fidelitat és...”. El catequista ha d’estar 
molt atent a les respostes, perquè totes han de fer referència a l’experiència contada. En cap moment 
no pot donar ningú una definició de fidelitat que no respongui a l’experiència contada. Per exemple el qui 
ha contat que en un moment que estava malalt un amic feel no va deixar d’anar a veure’l..., no pot dir: 
“fidelitat és aguantar com a parella...”. 

8. És important que el catequista prengui nota de totes les definicions i al final les reagrupi i intenti fer-ne 
una de sola. 
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3 APROFUNDIM

REEXPRESSAM4

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 15, 40-41.47

Cal tenir molt present que aquestes sessions demanen que el catequista es prepari força, i aprofundesqui 
en l’Evangeli a partir de les pistes que donam a continuació, del llibre de Teodor Suau, o d’altres textos 
que tengui a l’abast. 

Aquest text ens permet descobrir una dimensió clau en l’aprenentatge de l’art d’estimar: la fidelitat contra 
tota esperança. Les dones hi representen allò que cap dels deixebles no ha estat capaç de fer: anar més 
enllà de la por, del desencís, del desconhort i de la crisi de confiança en Jesús. Elles i només elles troben 
el coratge d’acompanyar-lo al lloc del patiment i de l’absurd, per tal que se’n pugui dur d’aquest món una 
espurna de tendresa, a l’hora del seu traspàs violent.

Estimar, al cap i a la fi, és sofrir i només s’arriba a l’amor sense límits quan hom ha sabut mantenir-se en 
la voluntat nua de cercar el rostre de l’altre en el seu sofriment.

Ens podríem servir del text de Teodor per a fer l’aprofundiment, i que cada un dels pares el tengui foto-
copiat.

El que proposam avui en el moment de reexpressió és que cadascú cerqui un moment de silenci per po-
der pensar sobre la seva pròpia vida, recordant especialment els moments de fidelitat. Es tracta que ara 
cadascú practiqui el diàleg socràtic amb ell mateix. Recordi experiències que ha tengut que un altre li ha 

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 58 a la 62 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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estat feel en els moments de dificultat, com les dones a la creu, o que ell/a ha estat feel.  

Proposam avui que tot el temps el dediquin al silenci personal, convidant-los si és possible a anar a 
l’església o a un lloc acollidor que els convidi al silenci i al recolliment. Avui podem deixar el moment 
de compartir-ho en parella (ja ho faran a casa) i el moment de posada en comú. 

Adjuntam un full amb alguns textos que ens poden ajudar a aprofundir i que ens acompanyin en el 
silenci. 

Poden ajudar les preguntes següents per a la reflexió personal: 

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

En aquesta sessió els nins hauran treballat el sagrament del perdó, per tal de preparar-se a rebre’l. 
Amb els adults hem fet referència al tema de la fidelitat, que està relacionat amb el perdó. Fixau-vos 
en les pàg. 106-109 del Catecisme. Seria bo que amb els nins ens habituàssim a fer l’examen de 
consciència de la pàg. 56 del quadern i l’acció de gràcies de la pàg. 57 de manera familiar, compartint-
ho entre tots, per ventura el vespre, abans d’anar a dormir. 

Continuam la trobada tots junts.

a. Recorda moments de fidelitat: en què una persona t’ha estat feel, no t’ha abandonat, 
a pesar de les dificultats.
b. Recorda també moments en què tu has estat feel a una persona estimada, a pesar 
de les adversitats.
c. En ambdós casos, demana’t què has après i dóna’n gràcies a Déu. (És molt important 
convidar els pares que reflexionin sobre el que han après de totes aquestes experièn-
cies, perquè en això consisteix la saviesa de la vida; i que després siguin capaços 
d’agrair-ho a Déu de cor i amb fe...). 


