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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA III - ANIMADOR 

 

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre 

Jesucrist mostra el misteri de Déu  

i revela el rostre autèntic de l’home 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

- Que descobresquin que per arribar a la confessió de fe en Jesucrist, han fe 

fer un procés semblant als deixebles.  

- Que coneguin que Jesús, l’home vertader, ens revela Déu 

- Que coneguin més a Jesucrist, l’admirin i s’acostin per adorar-lo en la 

pregària. 

MATERIAL NECESSARI 

- Fotocòpies 

- Bíblia 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

1) Per iniciar 

Com sempre ho feim, ens convendrà començar revisant un poc la nostra vida. 

No oblidem que potser el més important d’aquest itinerari que intentam fer en aquest 

Any de la fe, no són les sessions de trobades de catequesi, sinó el camí personal que va 

fent cadascú, seguint el fil de l’Any litúrgic. D’aquí que aquest moment inicial sigui tan 

important.  

2) Escoltam de la Paraula: Mc 8, 27-30 

Avui escoltarem primer la Paraula, abans que l’aprofundiment que farà el 

l’animador. L’Escoltam segons les pautes de sempre. El text el tenim a la fitxa apart. 

Després serà interessant fer un momentet de silenci, i a continuació compartir algunes 

reflexions a partir d’algunes preguntes:  

1) Recordes alguna frase o gest de Jesús que et digui alguna cosa al cor? Per què? 

2) Qui diries tu, que és Jesús? 



 

 2 

Ho comentam breument. És important prendre nota del que diuen de Jesús, de la 

informació que tenen d’Ell. Ara continuam amb l’aprofundiment.  

 

3) Aprofundiment 

Tal i com hem proposat les altres vegades, pots anar presentant la qüestió 

d’avui seguint el text per l’aprofundiment que cadascú té a la fitxa apart. Procura que 

la presentació sigui especialment en to indicatiu... més que intentar convèncer ningú, 

el que és important és que a tu se’t vegi convençut.  

 

4) Re-expressió 

a. Diàleg 

Serà bo en aquest moment encetar un diàleg... No es tracta de fer un debat, 

com si fos una tertúlia teològica. Estam fent una conversa catequètica, a la recerca de 

(re)descobrir la nostra fe. Podríem partir de dues preguntes:  

- Del que hem comentat, necessites algun aclariment? 

- Què és el que més t’impressiona de Jesús?  

- Què significa que Jesús és Senyor nostre? 

 

b. Pregària 

Ja que hem fet referència als màgics, i essent que estam aprop del temps de 

Nadal, podríem fer en la nostra estoneta de silenci, en el nostre lloc habitual, posar 

avui un Nin Jesús, enlloc d’un icona. Podem iniciar l’estoneta de pregària amb un 

moment de silenci o amb un cant meditatiu (per exemple: Laudate omnes gentes; o 

Adoramus Te, Domine...). 

Llegim el fragment dels Màgics d’Orient: Mt 2, 1-12 

Els convidam a adoptar l’actitud dels màgics. El texto que ve a continuació el 

tenen a la fitxa apart: el poden llegir en silenci o un en veu alta:  

Els Màgics vengueren de lluny, de procedències diverses, feren un llarg camí, 

amb dificultats, però arribaren on els va guiar l’estrella, i foren capaços de descobrir 

en aquell nadó, dins una menjadora, en una estable, la presència de Déu. 

Nosaltres també potser venim de llum, amb la nostra història, diferent dels 

altres. Potser també ens ha costat arribar fins aquí: dificultats, dubtes... Demanem-li 

al Senyor, cadascú personalment, en aquesta estona de silenci, poder ser com els 
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Màgics: mai perdre l’estrella de vista, no perdre mai la capacitat de guaitar al cel, i 

descobrir, reconèixer i adorar, la presència del Senyor en la humilitat de la vida 

quotidiana, en la senzillesa de la teva vida, en la pobresa, entre els més senzills...  

Acabam resant junts el Credo.  

 

5) Per aprofundir en la reflexió 

Els donam el text Dios, ¿es Trinidad? de José Antonio Pagola1. No és perquè llegiu a la 

sessió de catequesi, sinó perquè el portin a casa i el puguin llegir i reflexionar (full a 

part).  

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 141-144 


