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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 9

ELS TRES MOMENTS 
CONSTITUTIUS DEL SEGUIMENT: 

(Estar amb Ell; el testimoni; 
les accions que alliberen els altres). 

Mc 3,13-19

FINALITAT I CONTINGUTS

Cal pensar aquesta sessió amb format un poc més llarg, com la modalitat d’un recés.

Descobrir que seguir a Jesús inclou una dimensió contemplativa i alhora una dimensió missionera.

El deixeble pertany a una comunitat: descobrir la comunitat cristiana concreta que ens acull.

Fer una proposta de continuïtat.

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia
 Fotocòpies del text de Teodor Suau per a l’aprofundiment.

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 3, 13-19

 APROFUNDIM
 

Ara és el moment de recuperar el primer dels textos que hem contemplat durant el nostre camí d’aquest 
curs i prendre nota d’allò que Jesús vol dels seus deixebles: no els crida per anar al cel ni per esdevenir 
persones ètiques, bones i útils per a la societat en què viuen; tampoc per augmentar el nombre dels 
adeptes a la nova religió. No. Crida per assolir tres objectius, que a la vegada representen els tres 
eixos fonamentals de la vida cristiana: per estar amb Ell (dimensió contemplativa del seguiment); per 
compartir amb els altres allò que ha estat bo per a mi (dimensió evangelitzadora); per treure dimonis, 
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Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 67 a la 72 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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participant de la mateixa autoritat-força-poder que Jesús ha tengut durant la seva vida entre nosaltres 
i manté ara amb escreix des de la dreta del Pare (dimensió transformadora/alliberadora de la realitat). 

Val la pena que facem, en aquesta darrera sessió, un repàs de tot l’itinerari fet en les sessions ante-
riors. Ens hi ajudarà el llibre de Teodor en el seu darrer capítol (que podem fotocopiar per donar a cada 
un dels pares). Recordant l’itinerari fet, dibuixam el procés del deixeble: 

3 MOMENT DE DIÀLEG EN GRUP

Ens interessa fer una proposta als pares de continuïtat per el curs que ve. Però és important que co-
mencem demanant-los que ells diguin què els agradaria fer, com els agradaria continuar. 

És important que cada parròquia triï la modalitat que preferesqui: per ventura podem fer una consulta 
per escrit, i que ells mateixos expressin el que els agradaria fer, i així es veurà qui realment vol seguir. 

També es podria fer una consulta a nivell personal, de cada un; però així s’hauria de variar l’esquema 
de la trobada. 

És clar que nosaltres tendrem una proposta de continuïtat, pel que fa als continguts de l’itinerari del 
tercer any de catequesi de famílies, pares i fills conjuntament; però, tot i així, és molt positiu dialogar 
amb ells sobre el que poden fer.

També serà bo fer una presentació de la comunitat, a través de persones de distints grups de la pa-
rròquia, perquè descobresquin com la comunitat ha respost a la crida del Senyor i hi ha respost en les 
seves diverses dimensions: pregària, evangelització, atenció als més necessitats... Seria important 
cuidar que aquesta presentació fos càlida i molt acollidora. I cal anar molt alerta a caure en la temptació 
de fer-los tot d’una una proposta de tasques: que s’impliquin en els distints grups. 

Potser voldran continuar junts, i això és molt normal, fins i tot desitjable.

• El procés de creació del veritable deixeble té com a punt de partida la consciència de la pròpia 
indigència i la voluntat seriosa de posar-hi remei. 
• A aquest primer moment el segueix un moment de crisi, que descobrim en cada una de les 
dones que hem anat contemplant al llarg d’aquest itinerari. 
• Hi ha un moment decisiu en tot camí de seguiment: el pas del contacte amb Jesús a la comu-
nió amb Jesús. És el moment encisador i fantàstic del descobriment del Senyor com l’Amat de 
l’Amic, nova relació a la que és cridat el deixeble. 
• El contacte amb Jesús provoca una nova consciència en la persona: la fa passar de sentir-se 
marginada, menyspreada, a la novetat de saber-se estimada. En aquesta nova consciència hi 
trobam l’origen de la conversió.
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INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA4

CONTINUAM LA TROBADA TOTS JUNTS5

Aquest dia és important acabar amb un àgape tots junts, pares, fills, catequistes i altres mem-
bres de la comunitat que hagin participat en la sessió. 

Per a continuar tota la nostra vida, cal recordar: 

Anar a missa per trobar als germans, 

Realitzar la pàgina 73 del segon quadern, però no per una setmana, sinó de tant en tant i per 
fer una revisió, 

I tenir presents les pregàries de les pàgines 76 fins a la 83 del segon quadern.


