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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA I - ANIMADOR 

 

 

Creure: va veure i cregué (Jo 20,8) 

Catequesi introductòria 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

- Anar coneixent-nos, per iniciar el camí amb realisme, lucidesa i sentit de grup. 

- Plantejar per part del catequista la proposta concreta que els feim.  

- Motivar tots els membres del grup a l’aventura de l’Any de la fe. 

 

MATERIAL NECESSARI 

- Fotocòpies del material 

- Bíblia oberta i exposada 

- Ciriet i icona (per la pregària) 

o És important que amb el material anterior es creï un espai de pregaria i reflexió; que el 

clima ajudi a tenir una postura orant durant tota la sessió. No es tant una reunió de 

confrontar opinions com de reflexió i pregària..... 

 

DESENVOLUPAMENT  DE LA TROBADA 

1) Per iniciar 

Seria bo començar la trobada, essent que és la primera, amb una presentació de cada un 

dels membres. Si fos possible, l’animador ja els hauria de conèixer. De totes maneres és molt 

important, en aquest moment sobretot, que tengui esment en el nom de cadascú a fi de recordar-

lo i poder-se dirigir a cada un amb el seu nom de fonts.  

Els podríem proposar que cadascú digués el seu nom i per què són aquí... Si sou dos 

animadors, seria bo que un dugués més aquest moment de la reunió, i l’altre prengués nota del 

que diuen del perquè són aquí. Molts diran alguna cosa per sortir del pas, però sempre és 

interessant fer i escoltar aquesta pregunta.  

Després de la presentació els plantejam una sèrie de preguntes (full a part), perquè les 

reflexionin i després en parlam un poquet. No cal exigir-los que tots responguin. Tenguem en 

compte que és el primer dia, però ho poden continuar reflexionant a casa.   
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- Per què som aquí? 

- Què cerc en aquest grup? 

- Què m’agradaria trobar-hi? 

- Quines preguntes me faig? 

- Quines pors em vénen? 

- Què estic disposat o disposada a aportar-hi? 

 

2) Escoltam la Paraula: Jo 20, 1-10 (text a part) 

Encara que en el present text trobis escrit el fragment de l’evangeli, convé que a la sala on vos 

reuniu hi tenguis una bíblia oberta, i d’aquesta tu mateix o un altre llegiu el text que se vos 

proposa. És important que els membres del grup vegin amb aquest gest i amb la manera com 

llegim i escoltam la Paraula de Déu, la importància que li donam. Fins i tot és bo que en el moment 

de llegir-la vos poseu drets, i fins i tot els convidis a aclucar els ulls, per escoltar millor. Són petits 

gests que ens ajuden a donar importància a l’escolta.  

 

3) Aprofundim 

Després d’escoltar la Paraula, deixau uns minuts al silenci, i després l’animadora en pot fer un poc 

de ressò-comentari.  El pots anar llegint o simplement comentant, i que després el puguin llegir a 

casa.  

També proposam un text de José Antonio Pagola: “Creer, ¿para qué?”1 (full apart).  Tant el podeu 

comentar a la sessió, com simplement que el tenguin per poder continuar aprofundint a casa. Per 

el diàleg posterior, al manco convé que vos fixeu en el que està en negreta del text.  

 

4) Reexpressam 

a. Diàleg 

- A partir de les propostes que fa Pagola de per què creure, tu a quina t’apuntes: Quins motius 

tens tu per a creure? Dubtes, inconvenients... 

- Et fa il·lusió reavivar la teva fe, obrint-te a un Déu viu, que et vol veure ple de vida. 

- T’entusiasma poder passar el veure al creure? Descobrir dins la quotidianitat del que vius i 

veus la presència del Misteri de Déu, i poder dir: CREC? 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 20-23 
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b. Presentació de la proposta que feim 

Seria bo que ara agafàssim tots el full de la PRESENTACIÓ DE L’ITINERARI DE CATEQUESI que tenen 

i els explicàssim la proposta tant de trobada de grup com de treball personal que els feim en 

aquest Any de la Fe. És molt bo que els animadors vos oferiu també per estar a prop de cadascú, i 

animar molt a viure una bella experiència de relació. En aquest moment potser hi ha algú del grup 

que no coneixem; ja veurem com al llarg de l’any, amb l’ajuda de l’Esperit, ens anirem coneixent i 

aprofundint la nostra relació.  

 

c. Pregària 

Acabam amb un momentet de pregària. Podem encendre un ciriet a dins la sala, devora una icona, 

o anar un momentet a l’església, amb els altres grups. És bo que vegin que aquest moment és 

important...  

- Feim una estoneta de silenci. 

- Algú llegeix (full a part):  

Vas cercant la llum. Necessites veure les coses amb més claredat. Escolta el millor que 

hi ha dins teu. Déu mateix et guiarà. “Mostrau-me, Senyor, els vostres camins perquè 

seguesqui la vostra veritat” (Salm 85) 

“Enviau-me, Déu meu, la vostra llum i la vostra veritat, que elles em guiïn” (Salm 42) 

- Lectura de Mc 10,46-52 (text a part) 

- Algú llegeix tira-tira les frases subratllades en negreta...  

- Acabam resant junts i drets el Parenostre.  

 

5) Per a l’aprofundiment dels animadors 

Els orígens de la professió de fe     

 Resultaria estèril la recerca en el Nou Testament d’una fórmula de fe apostòlica ja fixada i 

dictada de manera definitiva; com si es tractàs d’un model originari de confessió del qual 

dependrien totes les altres confessions o Credos de fe. La recerca històrica de les professions de fe 

ens permet afirmar: 

1.- Que el procés  d’elaboració i configuració del que consideram nuclis de la nostra fe va 

ser un camí llarg i complex. 
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2. Que la primera confessió de fe dels Apòstols se centrava entorn de la persona de Jesús, 

mort i ressuscitat. A aquesta primera professió de fe l’anomenam “Kerigma”  (notícia 

pública vinculada a la proclamació que en feia l’herald), entès com el primer anunci de 

salvació fet pels Apòstols. 

 3. Que les fórmules de fe parteixen de confessar Crist com a Senyor, resulten el més 

específic de la fe cristiana, en discontinuïtat amb la fe del poble hebreu.  

4. Que en el NT també es troben fórmules de fe que expressen que juntament amb el Pare i 

el Fill també esmenten l’Esperit Sant. 

  De totes maneres, el fet que a partir del segle III ens trobem amb una pluralitat de 

fórmules per professar una mateixa fe, ens permet afirmar dues coses:  

• Que les professions de fe més primerenques quedaven íntimament lligades a 

cada Església particular. 

• Que totes elles naixien vinculades a la recepció del Baptisme. Així, doncs, el 

vertader origen i finalitat dels credos va ser la voluntat d’afirmar solemnement 

la fe en el context de la iniciació baptismal. 

Sent el baptisme un dels moments més decisius en la vida d’un cristià, és normal 

que en aquestes circumstàncies es faci professió de fe; aquesta mateixa confessió tenia 

una funció comunitària i identitària. D’aquesta forma, les confessions de fe expressaven i, 

alhora, intensificaven els lligams de pertinença, així com també els vincles comunitaris, tot 

senyalant que la fe sempre és compartida i esdevé llaç de comunió. 

No hi ha dubte que la mateixa evangelització urgeix una adaptació de les 

professions de fe a les circumstàncies històriques i culturals, ja que només així els credos 

seran un llenguatge eloqüent que permeti assolir el seu objectiu últim: remetre l’home i la 

dona al Déu viu i vertader del qual volen donar testimoni. 

PER A RESUMIR 

- La professió de fe com a formulació: 

  - És processual. 

  - Inicialment centrada en el Kerigma. 

  - És cristològica i triàdica des dels primers temps. 

- Des del seus orígens, les professions de fe apareixen lligades al baptisme i a cada 

església local, i són font d’identitat per al nou cristià. 

- La nova evangelització urgeix una adaptació de les professions de fe a les 

circumstàncies històriques. 


