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CATEQUESI DE FAMÍLIES 

Pistes per a un projecte d’itinerari d’iniciació cristiana 

de famílies de la Diòcesi de Mallorca 
 

Febrer de 2012 

 

PUNTS PER A UN MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA 

 

A l’hora de redactar aquestes pistes per a un projecte d’itinerari d’iniciació cristiana de 

famílies per a la nostra Diòcesi, cal partir del marc referencial que ens donen alguns 

documents: el nostre Pla Diocesà de Pastoral vigent; el Directori General de Catequesi i 

el recent document preparatori del proper Sínode dels Bisbes, els “Lineamenta”.  

 

En el Pla Diocesà de Pastoral trobam aquesta proposta:  

Elaboració per part de les Delegacions de Catequesi, Família i Joventut d’un itinerari 

de catequesi amb famílies. La Diòcesi ajudarà les parròquies a fer un equip 

d’animadors de pastoral familiar. Pla Diocesà de Pastoral (Diòcesi de Mallorca) 2009-

2013, pàg. 24.  

En el Directori General per a la Catequesi trobam la proposta que la catequesi 

d’adults sigui referent per orientar els processos catequètics de les altres edats; DGC, 

171-176. 

 

En els “Lineamenta” podem llegir:  

La missió de l’Església consisteix, per tant, a realitzar la traditio Evangelii, l’anunci i 

la transmissió de l’Evangeli [...] En parlar d’Evangeli, no hem de pensar [...] en un 

sistema d’articles de fe i de preceptes morals ni, menys encara, un programa polític, 

sinó que és una persona: Jesucrist com a Paraula definitiva de Déu, feta home...  

L’objectiu de la transmissió de la fe és la realització d’aquest encontre amb Jesucrist, 

en l’Esperit, per arribar a viure l’experiència del Pare seu i el nostre. Transmetre la fe 

significa crear en cada lloc i en cada temps les condicions perquè aquest encontre entre 

els homes i Jesucrist es realitzi. La fe com a encontre amb la persona de Crist assumeix 

la forma de la relació amb Ell, de la memòria d’Ell (en l’Eucaristia) i de la formació en 

nosaltres de la mentalitat de Crist, en la gràcia de l’Esperit. Com ha afirmat el Papa 

Benet XVI: “No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per 

la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, 

amb això, la direcció decisiva...” (Deus caritas est, 1). 

Transmetre la fe en Crist significa crear les condicions per a una fe pensada, 

celebrada, viscuda i pregada: això implica inserir-se en la vida de l’Església. 
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(La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. “Lineamenta” de la XIII 

Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, 11). 

  

Conjuntament s’ha après a assumir com a model del camí d’iniciació a la fe l’adult i no 

ja l’infant [Un gran paper ha jugat en aquest procés la publicació de l’Ordo Initiationis 

Christianae Adultorum, editio typica 1972, reimpressió esmentada 1974. Aquest ritual 

ha estat font d’inspiració per a la reflexió catequètica en el seu treball de revisió de la 

pràctica de la catequesi] (La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. 

“Lineamenta” de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, 18). 

 

INTRODUCCIÓ - PRESENTACIÓ 

Tenint en compte, com a punt de partida el marc teòric que ens dóna el Pla Diocesà de 

Pastoral actual que té l’Església de Mallorca, i inserits en el procés sinodal que ha 

iniciat el Papa Benet XVI amb el document dels “Lineamenta”, volem posar per escrit 

algunes pistes que neixen també de la pràctica especialment d’aquests dos darrers cursos 

(2010-11 i 2011-12), per tal de poder elaborar un dia un projecte de CATEQUESI DE 

FAMÍLIES que des de fa alguns anys realitzam a algunes parròquies de la nostra 

Diòcesi.  

El projecte no està acabat, l’anam fent a partir del que ens diu la pràctica catequètica a 

les parròquies on l’estam experimentant, i l’objectiu final és que esdevengui el projecte 

d’un Itinerari d’Iniciació Cristiana de Famílies, que tengui en compte des del baptisme 

d’infants, amb el seu corresponent despertar en la fe en família, fins a la recepció dels 

altres dos sagraments d’iniciació cristiana. I que alhora tengui una continuïtat amb una 

pastoral d’adolescents i joves i familiar.  

Volem respondre a un dels reptes que tenim a la nostra Església: la transmissió de la fe, 

i ens adonam que els processos catequètics de nins que fins ara estam duent a terme són 

digníssimes preparacions per a rebre la primera comunió, però no asseguren que iniciïn 

a la vida cristiana, segurament perquè en família no es viu la fe, perquè els pares són els 

primers que necessiten el primer anunci de l’Evangeli.  

És per això que aquest projecte vol afavorir l’itinerari catequètic dels adults (pares), 

sense que això suposi deixar de considerar el procés de fe dels nins.  

Fixem-nos que parlam de “catequesi de famílies” i no “catequesi familiar”. La catequesi 

familiar que es va realitzar durant uns anys a bastants de les nostres parròquies partia de 

la idea que els pares han de ser els catequistes dels seus fills. El que nosaltres proposam 

no és catequesi familiar, en tant que, als pares, no els considerarem catequistes dels seus 

fills, sinó subjectes-interlocutors del primer anunci de la fe. No farem als pares la 

catequesi infantil que després hauran de reproduir a ca seva, sinó que l’itinerari de 

catequesi dels pares serà una proposta de la fe en clau adulta, diferent a la proposta que 

farem per als nins. Volem, per tant, parlar d’una catequesi de famílies que se dirigeix als 

pares directament, i no tant a aquests perquè després la facin als nins. 
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Aquest projecte suposa un canvi de mentalitat per part de les nostres comunitats 

parroquials, i d’una manera molt especial, per part dels catequistes i preveres. Val la 

pena que ens demanem: quina visió tenim dels pares? Què creim que vénen a cercar a la 

parròquia? Què volem oferir-los? Potser vénen a cercar simplement una festa (un ritu de 

pas); això ens ho repetim molt. Però nosaltres els volem oferir Jesucrist. Ens trobam 

amb una manca de sintonia comunicativa: ells vénen a cercar una cosa, i nosaltres els en 

volem oferir una altra. Nosaltres els volem proposar l’Evangeli com a Bona Notícia, i 

ells vénen a cercar un ritu de pas, la primera comunió. I és una llàstima, perquè és com 

si nosaltres els oferíssim un refresc, i ells simplement es quedassin amb el vidre de la 

botella, però no assaborissin la beguda que hi ha a l’interior.  

Però no hem pensat que molts de pares no han descobert la bellesa de l’Evangeli, i estan 

demanant el ritu de pas perquè no han descobert Jesucrist? I això és precisament el que 

els haurem de mostrar. Als pares, els hem de proposar Jesucrist i el seu Evangeli... Els 

volem proposar un camí de fe, un itinerari , en molts de casos, de reiniciació. 

a) Per això el nostre to, com a catequistes, ha de ser més indicatiu que imperatiu. 

Els hem de proposar més que exigir. Les exigències vendran de la descoberta del 

Senyor. 

b) Haurem de començar per escoltar-los, per interessar-nos per la seva vida, perquè 

els volem oferir una experiència de relació. Jesús sempre comença una relació 

amb les persones des de la simpatia (deixebles d’Emaús). Abans que proposar-

los uns continguts doctrinals, els hem d’oferir una experiència de relació. I, què 

és una comunitat cristiana més que una experiència de fraternitat? No us sembla 

que aquest projecte de catequesi de família ens pot fer molt de bé també com a 

comunitat? 

 Per això el catequista estarà en procés constant de recerca espiritual.  

 Val la pena que els catequistes i preveres ens facem aquesta pregunta: 

Crec que Jesús té qualque missatge interessant per als pares i mares 

d’avui? Crec que els pares el poden acollir? Si la resposta a aquestes 

preguntes és negativa per part d’alguns catequistes o preveres, més val 

que no es posin al davant d’un projecte d’aquests, perquè és evident 

que no podran transmetre l’Evangeli amb entusiasme.  

 

c) El que està clar és que no podem pensar que l’Evangeli interessa totes les 

famílies. Alguns vendran per cercar una festa i no els interessarà res més. I 

aquest potser sigui un altre punt important del canvi de mentalitat que caldrà que 

facem. Estam acostumats a una època de cristiandat en què l’Església era el 

centre que monopolitzava tota la societat. Quan ens acostam a la majoria dels 

nostres pobles de Mallorca l’edifici que destaca és l’església. Però ara això és 

simplement un paisatge que reflecteix un model d’Església i de pastoral del 

passat. Ara l’Església ja no és el centre que ho cohesiona tot en la nostra societat 

plural i secularitzada, ni tan sols ho hem de pretendre. Vivim un altre moment i  
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ja no podem pensar que tots els nins del poble o del barri seran batejats, o tots 

faran la primera comunió o tots seran cristians. Això ja correspon a un altre 

moment d’Església i de societat. Per això necessitam una nova catequesi, menys 

escolar, i que no pretengui aglutinar totes les quintes del poble. Hauríem de tenir 

el desig que tot el poble o el barri rebés l’anunci de la fe. Tant de bo poguéssim 

fer la proposta de l’Evangeli a totes les famílies, però és evident que no a totes 

els interessarà fer un camí de fe. Aquesta és la matemàtica de l’evangelització. 

El que passa és que durant molts de segles no ens ha fet falta comptar així, 

perquè tothom quan naixia ja naixia en un ambient cristià. Avui un no neix 

cristià, sinó que, com deia Tertul·lià, un esdevé cristià. Per a ser cristià, cal un 

procés de conversió, i aquest procés parteix del testimoni i l’anunci.  

Tal com proposa el document dels “Lineamenta”, preparatori del proper Sínode 

de Bisbes, caldrà replantejar-nos com organitzam el procés d’iniciació cristiana. 

Diu: “Es pot afirmar que del mode amb què l’Església a Occident sabrà 

gestionar aquesta revisió de les seves pràctiques baptismals dependrà el rostre 

futur del cristianisme en el seu món i la capacitat de la fe cristiana de parlar a la 

seva cultura” (n. 18). 

Atrevim-nos a dir que molts de processos de catequesi preparatòria a la primera 

comunió no se mostren com d’iniciació cristiana, perquè no parteixen del que 

anomenam “conversió inicial”, que neix del primer anunci de la fe; per això 

acaben amb la recepció del sagrament. Caldrà replantejar-nos on situar la 

primera comunió. En aquesta nova situació, el que sí que ens hem d’atrevir a dir, 

encara que sigui una contradicció teològica, litúrgica i pastoral, és que els dos 

anys de catequesi que anomenam de primera comunió els haurem de considerar 

de primer anunci de la fe. També als nins, però especialment als seus pares, i per 

a aquells que manifestin de manera implícita o explícita que desitgen conèixer 

més Jesús i la vida cristiana (“conversió inicial”), començarà un procés 

d’iniciació a la vida cristiana.  

Mentre, caldrà esperar que, a partir del que proposi el Sínode universal, els 

pastors de les nostres Esglésies particulars ens facin una proposta de model 

d’iniciació cristiana més escaient al moment que vivim, d’acord amb el principi 

clàssic que la recepció dels sagraments suposa la fe i, per tant, la conversió. 

Això engendra un gran debat que no és competència del present document.  

 

Conjuntament amb la Delegació de Pastoral de Joventut estam elaborant també 

el projecte d’un itinerari d’educació en la fe que partesqui de l’adolescència, 

coincidint per a molts d’ells amb el final del procés d’iniciació. Si bé, cal pensar 

que seran molts els adolescents i joves que s’acostaran als àmbits de pastoral de 

joventut sense haver rebut l’anunci de la fe i haver estat iniciats. S’haurà de 

preveure també per a ells un procés d’iniciació cristiana d’inspiració 

catecumenal.  
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d) I no oblidem que el gran protagonista de tota aquesta aventura és el Mestre 

Interior, com diu Agustí referint-se a l’Esperit Sant. És Ell el gran iniciador a la 

vida cristiana.  

e) Caldrà fer caure en la compte també als pares de la seva responsabilitat en la 

iniciació i educació dels seus fills, donat que són “Església domèstica”, com ha 

definit Joan Pau II, la qual cosa demana de la seva part una coherència. 

 

 

SUMARI D’AQUEST DOCUMENT 

 

1. En què consisteix la proposta? 

2. Itinerari de catequesi de pares 

3. Itinerari de catequesi de nins 

4. Campament familiar 

5. L’equip fraternitat de catequistes 

6. Escola taller de Catequistes 

7. Annex. Itinerari de continguts del procés catequètic 

8. Annex. Itinerari de celebracions que marquen el procés catequètic 

 

 

1) En què consisteix la proposta? 

a) Proposam als pares una doble modalitat per a la catequesi dels seus fills, 

per a l’anomenada “catequesi de primera comunió”: 

 La catequesi de sempre, la catequesi setmanal. 

 La catequesi de famílies.  

 

b) En què consisteix a la pràctica? 

 La catequesi tradicional continuaria com sempre, amb una trobada 

dels nins amb els seus catequistes, una hora a la setmana. 

 L’itinerari amb famílies consistirà en 10 trobades anuals d’un 

dissabte de capvespre, o un diumenge de matí o de capvespre. Els 

presentam un calendari. 

 

c) Per què proposam una doble pràctica?  

Perquè volem obrir nous camins davant la situació actual i fer-ho de manera 

progressiva, la qual cosa ens obligarà a seguir una doble pràctica durant 

alguns anys, per tal d’assegurar la viabilitat de la nova pràctica i a la vegada 

la continuïtat en la pràctica dels sagraments de la iniciació cristiana. 

 Per garantir la llibertat. 

 Els pares volen que els seus fills facin la primera comunió i passaran 

per allà on els diguem. Però sabem que la fe no s’imposa, sinó que es  
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proposa, per això és molt important que vénguin amb llibertat, 

disposats a implicar-se en l’experiència. 

 Alguns optaran per la modalitat nova perquè els pot resultar més 

còmoda; d’altres perquè hi estan interessats. Les motivacions poden 

ser moltes i no seran pures, però vendran perquè voldran. 

 Caldrà fer també petits grups acompanyats d’un catequista, tant de 

pares com de nins. Dependrà de la seva resposta. De totes maneres, 

sempre es trobaran tots junts (pares i nins) segons el calendari 

presentat. En cas que en una parròquia siguin molts els pares que 

s’inscriguin en aquesta modalitat, caldrà presentar-la en torns.  

 Potser molts continuaran amb la catequesi tradicional... 

 Nosaltres apostarem per la nova, per cuidar i acompanyar aquests 

pares que estiguin oberts a l’oportunitat que suposa per a ells el 

procés de catequesi dels seus fills. 

 De totes maneres, aquesta alternativa pensam que és transitòria. 

Arribarà un moment que caldrà optar com a Diòcesi per un sol model 

d’iniciació de famílies.  

 

d) En què consisteix aquesta nova modalitat, més concretament? 

 Combinarem una sèrie d’elements: 

o Moments compartits amb pares i nins. 

o Moments diversificats (separats pares i nins), moments de 

reflexió o de catequesi. 

o Moment de pregària-celebració. 

o Moment de compartir, d’àgape: berenar, dinar, sopar... En els 

temps de Nadal i Pasqua serà bo que les famílies es trobin per 

fer una trobada molt lúdica i gratuïta.  

 Ho farem habitualment a la parròquia (o a una de les parròquies en el 

cas d’una unitat de pastoral), perquè és important que prenguin 

consciència que allà és ca seva, és un lloc de trobada. Entrarem a 

l’església per les celebracions i moments de pregària. Si fos possible, 

els moments celebratius haurien de ser compartits amb la comunitat 

cristiana.  

 

2) Itinerari de catequesi de pares 
 

Tal com hem comentat anteriorment, aquest itinerari catequètic de pares està pensat 

en clau adulta i és totalment diferent a l’itinerari catequètic dels nins. Correspondria 

als moments de catequesi que fan per separat pares i nins.  

Inicialment està pensat que aquest itinerari tengui quatre temps, que correspondran 

normalment a quatre cursos pastorals. El motiu perquè usam de temps, enlloc d’anys 

o cursos, és per fugir de la concepció escolar de la catequesi.  
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Elements metodològics 

Quant a la metodologia catequètica que seguirem en aquests encontres de pares, serà 

el model formatiu del taller. Per això seguirem en cada sessió tres fases que 

constitueixen el típic itinerari d’aprenentatge d’un adult: fase projectiva, fase 

d’aprofundiment i fase d’apropiació.  

Cal tenir molt en compte que en els grups de pares podem comptar amb persones 

separades, divorciades, algunes de tornades a casar... Tots aquests casos han de ser 

molt benvinguts i integrats, i tractats amb una delicadesa extrema. També per a ells 

l’Evangeli tendrà un missatge d’alliberament i de crida a la plenitud. En molts de 

casos la seva presència ens obligarà a revisar la nostra proposta de continguts.  

Cal tenir molt present que no es tracta de proposar als pares “conferències”, sinó una 

experiència que podríem definir com a global. Amb aquest terme volem dir que 

pretenem implicar totes les dimensions del ser de la persona. Per això la trobada de 

catequesi de pares (separats dels nins) estarà estructurada en diversos moments:  

- Lectura i escolta de la pròpia vida 

o Indicació del tema que tractarem a la trobada. Es tracta simplement 

de presentar breument quin serà el tema de la trobada. No ho podem 

presentar com quelcom resolt, sinó sobretot partint d’interrogants, 

preguntes i inquietuds. 

o Per iniciar. Partim de les precomprensions dels pares respecte de la 

temàtica que vulguem tractar. Es tracta d’ajudar l’adult a expressar les 

representacions i precomprensions que té i de les quals parteix a l’hora 

d’afrontar el tema. La nostra proposta formativa parteix de la valoració 

d’aquest mode de percebre, que és fruit de les experiències i els 

coneixements propis de l’adult.  

- Escolta de la Paraula 

o No pot faltar la referència a la Paraula durant la trobada o al final 

d’aquesta. Volem subratllar que aquest moment d’escolta és 

irrenunciable, perquè l’adult hi descobreix la proposta d’una nova 

perspectiva des de la qual mirar la pròpia experiència de vida. Aquesta 

Escolta de la Paraula ha de seguir una progressió i una gradualitat: a poc 

a poc hem d’anar proposant al pare i a la mare formació, claus i elements 

metodològics per poder llegir i escoltar la Paraula, a fi que hi vagi 

configurant la seva pròpia vida. 

- Aprofundiment 

o Els continguts proposats donen a l’adult punts de referència per rellegir la 

pròpia experiència, clarificar eventuals dificultats i prendre nota de 

possibles canvis a realitzar en la pròpia vida.  
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o En cada sessió els presentarem una fitxa que ens servirà per a seguir 

l’aprofundiment, amb algunes pistes que ens ajudaran en el moment de la 

reexpressió. 

o Convé convidar els pares que tots duguin un quadern per poder prendre 

notes, si volen.  

- Reexpressam 

o Ens referim al moment de la reapropiació. Es tracta de donar 

l’oportunitat als pares de personalitzar l’aprenentatge, reexpressant en 

parella o en petits grups les adquisicions madurades.  

- Compromís en família 

o Al final de tota la trobada els pares i els nins hauran de fer alguna 

activitat conjunta en família. En la majoria de trobades, l’activitat, 

l’agafarem del Quadern de catequesi del nin. Es tracta d’una oportunitat 

per a la família d’estar junts i parlar de la fe.  

 

 

Aquí presentam la proposta de l’itinerari complet, encara que a hores d’ara només 

en tenim elaborats el Primer, el Segon i el Tercer Temps.  

Pensam en el curs 2013-14 el Quart Temps. 

Aquest itinerari és elaborat per l’equip de formadors de l’Escola taller de 

Catequistes, a partir de l’experiència que ens van comentant els mateixos catequistes 

de les parròquies on l’estan experimentant.  

 

Itinerari en perspectiva 

Primer Temps 

Es tracta de 10 sessions de catequesi de Primer anunci. Per això partim inicialment 

de la seva experiència a partir de la proposta de temes que d’entrada sabem que els 

interessen molt com a adults i com a pares.  

Pretenem que descobresquin que Jesús té molt a veure amb la seva vida de cada dia, 

amb les seves grans experiències. 

A la darrera catequesi se’ls fa la proposta explícita de l’anunci de la fe: vols 

descobrir més aquest Jesús que al llarg d’aquest temps has anat descobrint? 

T’interessaria aprofundir més en el que vol dir la vida cristiana? En el que significa 

ser seguidor de Jesús?  
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Segon Temps 

En aquest temps seguirem l’Evangeli de Marc per anar descobrint amb els adults les 

actituds i la manera pràctica de viure del deixeble de Jesús. Es tracta d’una proposta 

indicativa i no imperativa. L’objectiu que ens proposam és mostrar la bellesa del 

seguiment, encara que sigui una proposta molt exigent. Però en cap moment el to del 

catequista i de la catequesi no ha de ser de rigorisme: “Si un vol ser deixeble de 

Jesús ha de fer, ha de viure...”. Hem de tenir clar que els mostram un camí que ells 

“inicialment” han triat de voler descobrir més.  

Ens servirà per al moment d’aprofundiment en les sessions el llibre de Mn. Teodor 

Suau, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 

1997.  

Aquest Temps acabarà amb la presentació de la comunitat cristiana, perquè vegin 

que la comunitat va més enllà del grupet de pares que coincideixen en aquestes 

trobades.  

 

Tercer Temps 

Pensem que al Segon Temps, en principi, tal com ho tenim establert a la nostra 

Diòcesi, els nins faran la primera comunió. Això suposarà un moment de crisi. 

Tanmateix, algunes famílies potser abandonaran l’itinerari catequètic.  

Per a aquells que vulguin continuar, cal tenir una proposta de continuïtat. Els 

proposam un aprofundiment en el Credo, que ha preparat Mn. Miquel Gual, i que 

gràcies a la Seu de Mallorca s’ha pogut publicar. Coincideix amb l’itinerari de 

catequesi que hem proposat per l’Any de la Fe.  

Al final d’aquest curs els podríem proposar als pares rebre el sagrament de la 

confirmació tots aquells que no l’hagin rebut.  

 

Quart Temps 

Voldria tenir un estil més mistagògic per anar descobrint els sagraments de 

l’Església com a font per a la nostra vida cristiana. 

Aquest quart temps anirà acompanyat també d’una proposta de compromís d’anar-se 

inserint més dins la comunitat cristiana. Cal anar amb compte de no proposar només 

feina, també els podrem proposar que descobresquin altres grups de reflexió, sense 

oblidar que el gran compromís com a laics cristians el tenen en el si de la seva 

família, església domèstica, i enmig del món.  

En el tercer i el quart temps serà bo oferir als pares un recés. Tant podria ser 

organitzat per la parròquia, com per la Delegació Diocesana de Pastoral Catequètica 

i Litúrgica. 

El tercer i el quart temps podria ser cíclic. 
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3) Itinerari de catequesi de nins 
 

Seguirem l’itinerari que ens proposa el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de 

Catalunya i Balears (SIC), a partir del Catecisme Jesús és el Senyor, amb les 

corresponents celebracions d’inspiració catecumenal que es proposen a l’itinerari.  

Com que el calendari que proposam de les trobades no és setmanal, és clar que la 

programació que ens proposen les Guies del SIC no ens serveix, perquè és una 

proposta per una catequesi setmanal. Nosaltres feim la proposta d’una nova 

programació, comptant també que algunes activitats es faran a casa.  

Algunes persones quan coneixen la nostra proposta tot d’una pensen i expressen que 

amb aquesta proposta els nins hi perden. És evident que l’ideal seria que els pares i 

els nins es trobassin 10 vegades a l’any, i alhora que amb els nins ens poguéssim 

trobar a la parròquia setmanalment. Però el que és clar és que la nostra proposta 

afavoreix els pares, perquè estam convençuts que a aquelles famílies que els arribi 

l’Evangeli seran elles mateixes que ens exigiran una bona catequesi que els ajudi en 

el creixement en la fe dels seus fills, sobretot quan arribin a l’edat de l’adolescència. 

Però en aquesta edat és als pares que ens cal dedicar, perquè si no descobreixen 

l’Evangeli, l’únic que ens demanaran és que entretenguem els seus fills, i en el 

millor dels casos, que facem educació en valors.  

 

Primer Temps 

Proposam una adaptació de les sessions de catequesi que proposa la Guia de primer 

del SIC, amb el Primer Quadern, a partir del Catecisme Jesús és el Senyor.  

 

Segon Temps  

Proposam una adaptació de les sessions de catequesi que proposa la Guia de segon 

del SIC, amb el Segon Quadern, a partir del Catecisme Jesús és el Senyor.  

 

Tercer Temps 

Proposam una adaptació de les sessions de catequesi que proposa la Guia de tercer 

del SIC, amb el Tercer Quadern, a partir del Catecisme Jesús és el Senyor.  

 

Quart Temps 

Proposam una adaptació de les sessions de catequesi que proposa la Guia de quart 

del SIC, amb el Quart Quadern, a partir del Catecisme Jesús és el Senyor.  

 

Així com amb l’itinerari de pares, aquest tercer i quart temps podria ser també cíclic 

per els nins. I a més, en les parròquies que sigui possible es podria proposar als nins 

una experiència de grup en què es trobin amb un catequista-animador entre trobada i 

trobada de famílies, per així ja anar vivint una experiència de grup que els prepari 

per viure’l en l’adolescència.  
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4) Campament familiar cristià 
 

Durant els estius de 2010 i 2011 la Delegació de Pastoral Catequètica i Litúrgica ha 

organitzat un campament familiar, per tal d’experimentar la possibilitat d’oferir-lo 

com a part del present itinerari de catequesi de famílies.  

Cal dir que ha estat una experiència molt reeixida.  

El campament familiar comença el dimarts només amb els nins, d’edats entre els 6 i 

els 13 anys. El divendres s’afegeixen al campament tots els pares i germans.  

L’objectiu del campament és oferir un microclima per viure una experiència 

d’espiritualitat familiar, o vida cristiana en família. Es tracta que les famílies 

experimentin i descobresquin en el campament quins són els elements que haurien 

de configurar el viure en cristià en família, en el moment que vivim i en la societat i 

cultura en la qual estam.  

En el campament es conjuguen amb molta normalitat els moments de pregària i 

celebració, amb els moments de catequesi, i els d’esplai i de joc. 

Es tracta d’oferir als pares una oportunitat de jugar, pregar, reflexionar, celebrar i 

estar plegats amb els seus fills en el clima gratuït del lleure.  

Moltes vegades parlam de la dificultat de viure el Dia del Senyor, com a clima 

gratuït (otium que deien els clàssics) per poder-hi celebrar l’Eucaristia. El 

campament familiar ofereix una oportunitat impressionant per fer una experiència 

d’otium, temps gratuït per poder celebrar i humanitzar la vida.  

Per què els nins comencen abans que els pares?  Perquè volem assegurar que un bon 

grup de nins facin experiència de grup els dies inicials i siguin ells que acullin els 

seus pares i que els ajudin a integrar-se en el campament. Si ja començassin junts, 

segurament a l’inici tothom estaria per famílies, i costaria més l’experiència de 

sentir-nos grup-comunitat.  

És molt important que la identitat cristiana del campament estigui molt clara des del 

principi. Evidentment que tothom és lliure, i molt especialment els adults, però 

convé aclarir als pares que la llibertat està en si volen participar del campament com 

a família o no; però una vegada que s’hi inscriguin, hi haurà un horari a respectar i 

unes activitats a realitzar junts en família. Per exemple, no és optatiu que alguns 

pares participin o no en el moment de pregària del matí o del vespre.  

Aquest campament està dirigit per un equip de diverses edats: hi ha d’haver alguns 

pares, serà interessant la presència d’un prevere (el de la parròquia), i un grupet de 

monitors joves que coneguin perfectament el significat i objectiu del campament 

familiar.  

Després d’aquests dos anys d’experiència, pensam que el campament familiar seria 

una mediació fantàstica per poder oferir a les famílies que han participat de la 

catequesi de famílies a una parròquia en el Primer i el Segon Temps. Perquè 

precisament aquest moment coincideix amb el moment de la crisi per la primera  
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comunió dels fills, que suposarà l’abandó del procés per part d’algunes famílies. Per 

a aquelles famílies a les quals els interessi una continuïtat, oferir-los un campament 

familiar pot ser una gran experiència que els animi i els unesqui com a grup, fent 

comunitat-parròquia.  

Seria convenient que la parròquia mateixa organitzàs el campament, o algunes 

parròquies juntes.  

La Delegació Diocesana de Pastoral Catequètica no té recursos ni temps per poder 

organitzar diversos campaments familiars per oferir-los a les parròquies. El que sí 

que podria oferir la Delegació és el programa anual del campament, i la possibilitat 

de participar en el campament familiar diocesà per part dels que es vulguin atrevir a 

organitzar-lo a la seva parròquia.  

Com a equip del campament familiar cristià que durant dos estius hem organitzat el 

campament, ens correspondria ara aprofundir en els elements que integren 

l’espiritualitat cristiana familiar per tal que estiguin molt presents en els fonaments 

de totes les activitats que es duguin a terme al campament.  

 

5) L’equip fraternitat de catequistes 
 

Per a aquesta nova modalitat de catequesi de famílies, necessitam un equip de 

catequistes també diversificat. Hi haurà d’haver alguns catequistes de nins i alguns 

catequistes de pares.  

Si bé sempre hem parlat de l’equip de catequistes en els processos catequètics, en 

aquesta modalitat l’equip no és simplement un capítol de bones intencions, sinó que 

esdevé una exigència. Així com en la modalitat de la catequesi setmanal, encara que 

els catequistes preparin la sessió en grup, cada catequista té llavors una certa 

“llibertat de càtedra”; en aquesta nova modalitat els catequistes necessàriament 

hauran de treballar en equip, i hauran d’estar molt conjuntats els catequistes de pares 

i els de nins.  

Com a cristians no sols podem parlar d’equip; cal parlar de petita fraternitat. L’equip 

és una modalitat de treball conjunt molt interessant. Ser fraternitat és un plus que 

ens demana l’Evangeli. Ser fraternitat convocada per la Paraula que volem anunciar. 

Això s’hauria de traduir en el fet que els catequistes cercàssim moments de pregària 

i d’escolta de la Paraula junts, especialment abans de començar les trobades de 

catequesi i al final per donar-ne gràcies.  

 

6) Escola taller de Catequistes 
 

La Delegació Diocesana de Pastoral Catequètica i Litúrgica oferirà la mediació de 

l’Escola taller de Catequistes per tal que els que duguin a terme aquesta nova 

modalitat a les seves parròquies o escoles es puguin trobar per tal de formar-se i 

conèixer i experimentar el material catequètic que es proposa i la configuració de les 

trobades. A principi de curs la Delegació proposarà un calendari de sessions de  
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l’Escola taller, que inicialment seran els dissabtes, amb dues seus per facilitar-hi la 

participació: a Palma (parròquia de Corpus Christi) i a Manacor (parròquia de Crist 

Rei). 

 

7) Annex. Itinerari de continguts del procés catequètic (a part) 

 

 

8) Annex. Itinerari de celebracions que marquen el procés catequètic 

(a part) 


