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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 8

LES DONES QUE VAN A LA TOMBA BUIDA: 
DE L’ACCIÓ GRATUÏTA 

(que ens mostra fins a quin punt tenim una estranya capacitat d’estimar) 
A L’EXPERIÈNCIA DE LA RESURRECCIÓ 

(que ens verifica en la convicció que 
Jesús és el camí, la veritat i la vida). 

Mc 16,1-8

FINALITAT I CONTINGUTS

Posar-nos d’acord en el que significa gratuïtat (en la clau del do), sobretot quan deim que és l’ànima 
de la fidelitat del deixeble i el secret de Jesús.

Acostar-nos al misteri de la resurrecció des del testimoni de les dones.

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia
 Fotocòpies del capítol del llibre de Teodor Suau
 Projector, ordinador i altaveu 

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER A INICIAR

Veim la presentació en power point de Los dos mares.
 
El missatge és molt clar: es tracta d’introduir el grup en la clau del do. Tots rebem tant!, però la clau està 
en el que feim amb el que hem rebut, ens ho guardam per a nosaltres mateixos o ho donam als altres? 
Fixem-nos que en la resposta a aquesta pregunta ens hi jugam la felicitat. 

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 16, 1-8
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Aquest moment de reexpressió tendria tres fases: 

a) Diàleg obert a partir de tot el que el hagi suscitat l’aprofundiment del text de la resurrecció. Potser 
sortiran preguntes sobre la resurrecció. És important escoltar-les i intentar respondre-les, perquè segur 
que ens enriquiran molt perquè naixeran de la inquietud de persones que cerquen. Si bé no vulguem 
explicar allò que no té una explicació racional, convidem a acostar-s’hi des de la contemplació del que 
ens conta l’Evangeli, des de la confiança en Jesús i en Déu, i insistim que el camí per a descobrir-ho 
és el del do i la gratuïtat.

Ens trobam al final del nostre procés de comprensió i vivència de les notes definitòries del Bon Deixe-
ble, de les quals, la més essencial, la que més l’acosta al cor del Mestre és la gratuïtat. Al cap i a la fi, 
de l’experiència de Déu com a Amor sense límits, en neix la consciència que la gratuïtat és l’ànima i 
el secret de tot. Jesús a la Cena diu clarament que aprendre l’art del do és allò que pot donar sentit a 
la vida i a la mort. En conseqüència, podríem dir que aprendre a ser deixeble és aprendre a fer de la 
gratuïtat el contingut de la pròpia vida.

El text permet endinsar-se en la comprensió de la gratuïtat, contemplant l’actitud i els fets de les dones 
que es dirigeixen a la Tomba Buida per tal d’embalsamar el cos de Jesús. No tenen fe en la Resurrec-
ció, però volen fer un últim gest de tendresa per Aquell que tant han estimat i encara estimen: Jesús, 
l’Amat, el Mestre, el Bon Jesús. És aquesta voluntat de fer passar la tendresa per damunt de qualsevol 
altra consideració (por, utilitat, reciprocitat, mesura i oportunitat...). Les dones que van a ungir el cos de 
Jesús esdevenen el referent per a tot acte gratuït, que no és mai un gest romàntic, falsament estètic, 
sinó una acció compromesa en funció de l’amor, que precisament trenca el cercle de la reciprocitat com 
a única possibilitat de l’estimació.

Marc ens diu amb aquesta escena que per a arribar a l’experiència de la Resurrecció, abans, hem 
d’aprendre a donar i donar-nos. Serà contemplant el que ens passa i el que passa al nostre voltant, 
quan hi hem sembrat la llavor de la gratuïtat, que podrem elaborar la convicció que Jesús realment ha 
ressuscitat. Si no fos així, només tendríem una visió ideologitzada de la Resurrecció. 

Val la pena plantejar als pares i mares que si volen descobrir el Ressuscitat, comencin vivint en la 
clau del do i l’agraïment, com aquelles dones de l’Evangeli anaren a la tomba buida, i, a través de la 
gramàtica del do i la gratuïtat, se’ns revela, ens parla el Vivent. 

Com en la sessió anterior, serà bo comptar amb el text del capítol corresponent del llibre de Teodor 
Suau i que els pares el puguin tenir a davant, o el puguin llegir a casa (segons que vegeu oportú). 
 

REEXPRESSAM4

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 63 a la 66 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

Recordar als nins les cartes per a beneir la taula. Fer les activitats de les pàgines 64 i 65 del segon 
quadern per fixar-se més en les parts de l’Eucaristia, quan vagin a missa, recordant el que hauran 
après en aquesta sessió.

Continuam la trobada tots junts.

b) Moment de silenci i de reflexió personal a partir de les preguntes següents:
Fes memòria de moments en què tu també has fet un gest gratuït per un altre, i has estat en la clau 
del do i de la gratuïtat.

També pots recordar moments en què una persona ha fet un gest gratuït per tu.

Com t’has sentit en el moment en què feies aquest gest? Quins sentiments has experimentat? 

Te n’adones que tu no ets l’únic protagonista d’aquest gest, o te n’has adonat que l’efecte del que has 
fet té transcendència?

c) Moment de pregària (a l’església)
Anam tots a l’església o a un petit oratori. Allà tendrem preparat encens i foc, perquè convidarem tots 
els pares i mares a fer un gest... Tot recordant els gests o petits actes que cada un ha fet o algú ha fet 
per tu, ens acostarem a l’altar i posarem una grapadeta d’encens dins l’encenser. 

Cal acompanyar el gest amb música o un cant adient. 

Abans de fer el gest, serà bo proclamar l’Evangeli de la resurrecció que avui hem aprofundit: Mc 16, 
1-8.

I és convenient acompanyar el gest amb una petita explicació prèvia: de la mateixa manera que feim 
gests gratuïts i desinteressats, així també és l’encens, un perfum que posam al foc perquè pugi com a 
acció de gràcies cap a Déu, font de tota gratuïtat, com els ungüents perfumats d’aquelles dones que 
anaren el matí de Pasqua al sepulcre de Jesús. Que el perfum que sentirem de l’encens ens recordi el 
perfum del Crist Ressuscitat que s’escampa per tota la terra cada vegada que nosaltres feim un petit 


