
ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA II - ANIMADOR 

 

Crec en Déu Pare, creador del cel i de la terra 

Déu és Pare bo…, i veu que tot és bo 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

• Conèixer el significat d’aquest article del Credo. 

• Acostar-se al rostre de Déu Pare creador que ens revela Jesús. 

• Que descobresquin que podem arribar al Pare per Jesucrist. 

• Pregar amb el Parenostre. 

 

MATERIAL NECESSARI 

• Fotocòpies. 

• Bíblia. 

• Projector. 

• Ordinador. 

• Àudio. 

• Ciriet. 

• Icona. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

1) Per a iniciar 

Seria convenient començar aquesta segona trobada convidant tots els 

membres del grup a compartir, si volen, sempre respectant la seva llibertat, el que han 

viscut el temps des de la trobada anterior. Vàrem fer el propòsit de llegir la Paraula de 

Déu del diumenge i també de fer un moment d’acció de gràcies i revisió al final del 

dia... Demanem-los com ha anat, que qui vulgui ens conti alguna cosa que li ha cridat 

l’atenció de la lectura de l’Evangeli d’aquests diumenges. És cert que per ventura 

alguns no ho hauran fet, però si algú ho fa i ho comparteix, serà un estímul per als 

altres.  

Serà bo que l’animador compartesqui.  



Després podem agafar el text “DIOS ES BUENO” de José Antonio Pagola (full a 

part) i suggerir-los que el llegesquin en silenci i vagin subratllant aquelles frases que 

més els impactin. També el podeu llegir en veu alta i que ells vagin subratllant.  

Es faci com es faci, és convenient que l’animador no faci cap comentari 

explicatiu del text.  

Una vegada llegit, cadascú diu la frase que més li ha agradat, i pot fer un petit 

comentari del perquè li ha agradat. Si bé, caldria evitar entrar en diàleg i debat. Aquest 

text és un simple punt de partida.  

 

2) Aprofundiment 

Ara ve el moment en què l’animador fa una explicació del primer article del 

CREDO, que dóna nom a aquesta sessió: Crec en Déu Pare, creador del cel i de la 

terra.  

PER A APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE:  

• CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (CEC), núm. 198-421. 

• Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (compendi), núm. 33-78. 

• YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 30-70. 

 

Nosaltres et proposam la reflexió que trobes a la fitxa a part.  La podeu anar 

llegint i comentant.  

  

 El llibre del Gènesi presenta dos relats sobre la creació (Gn 1 i 2). Si voleu, es 

podrien llegir o visualitzar:  

http://www.youtube.com/watch?v=79ezRnwvJec 

http://www.youtube.com/watch?v=d5qSjDxkPI8&feature=fvwrel 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=79ezRnwvJec
http://www.youtube.com/watch?v=d5qSjDxkPI8&feature=fvwrel


RESUMINT 

CREC = És la paraula per la qual comença el CREDO. Crec significa: estic convençut, accept 

per a la meva vida les veritats següents, m’identific amb els que tenen la mateixa fe. No 

sols crec un conjunt de veritats, sinó que crec el qui ens les ha dites, Jesucrist.  

Creure, per tant, no és simplement una acció intel·lectual..., sinó de cor, de vida 

conseqüent. Creure és adhesió vital a Jesús i seguir-lo.  

Se sol dir que la fe és un do de Déu, però aquest do compta amb la nostra col·laboració. 

EN DÉU PARE = No és un déu qualsevol (pagà), sinó un Déu que té nom: PARE. I 

l’anomenam així, perquè així ens ho ha dit Jesús. Amb la seva encarnació ens l’ha acostat 

al nivell familiar: no és un Pare distant i sever, sinó ABBÀ, que s’abaixa al nin per besar-lo i 

sobre els seus genolls l’acarona. És un papà compassiu i misericordiós. 

TOTPODERÓS = És Totpoderós perquè és tot-amor i l’amor crea (creació), l’amor dóna vida 

(resurrecció); però precisament perquè és tot-amor és tot-dèbil, perquè s’ha subjectat a la 

debilitat de l’amor no correspost. Ell mateix, perquè ens estima, s’ha subjectat a la nostra 

llibertat. Grandesa d’amor! No ens obliga tirànicament a estimar-lo...  

CREADOR DEL CEL I DE LA TERRA = Déu és l’autor de tot el que veim i del que no podem 

veure. Pare-Origen de tota forma de vida, per amor. Els relats de la creació no són 

informacions de com Déu crea el món (començament i desenvolupament), sinó 

confessions de fe d’un poble que el reconeix com a autor, com a origen de la seva 

existència.  

 

3) Reexpressió 

 

• Diàleg 

Proposam un diàleg a partir de tot el que hem comentat. Poden ajudar les següents 

preguntes:  

• De tot el que hem comentat, voldries fer algun comentari, o tens algun 

dubte, alguna qüestió? 

• Hi ha hagut moments importants en la teva història en què t’has sentit 

prop de Déu? 

• Qui és Déu per a mi? 

• Quin és el rostre de Déu que més em captiva?  

• Déu Totpoderós: no et sembla interessant que el Tot-poder s’interpreti 

com a Tot-amor? 



• Pregària: Escoltam la Paraula: Jo 14, 1-14 

Cercam el clima del silenci, ja sigui a la mateixa sala, ja sigui a l’església. Ens pot ajudar 
una musiqueta de fons, encendre un ciriet devora una icona... Per això, abans 
d’escoltar la Paraula, ens preparam en silenci. 

Un catequista o algun dels membres del grup llegeix de la Bíblia el fragment de Jo 14,1-
14... Després els convidam a rellegir el text altra volta en silenci, i a repetir, si volen, 
aquella expressió que més els ha cridat l’atenció.  

Al final de tot, els convidam que si volen descobrir aquest Pare Bo, Creador..., anem al 
Fill, descobrim Jesús..., per això els convidam a pregar amb les paraules que ens va 
ensenyar Jesús: PARENOSTRE. 

 

 

AL FINAL DE LA SESSIÓ ENS CONVÉ RECORDAR EL DIA I HORA DE LA 

PROPERA REUNIÓ, I TAMBÉ EL COMPROMÍS PERSONAL A FER EN LA 

PRÒPIA VIDA: EVANGELI DEL DIUMENGE, PREGÀRIA AL FINAL DEL DIA I 

CREDO.  

 
 

 

 


