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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

CATEQUESI INTRODUCTÒRIA II - ANIMADOR 

 

  
 

Com són l’home i la dona que diuen CREC? 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

- Acostar-se al subjecte que cerca creure en aquest moment cultural que vivim. 

- Conèixer les experiències vitals i aprofundir-hi per tal de descobrir que són vies 

d’accés a l’experiència de la fe.  

 

MATERIAL NECESSARI 

- Fotocòpies del material. 

- Bíblia. 

 

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 el 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 el catequista compartesqui.  

2) Aprofundiment 
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El catequista pot fer la introducció a la catequesi d’avui a partir de l’explicació 

que ve a continuació... Molt millor si no la llegeix. En tot cas, n’ha de fer una síntesi i 

explicar-la com a introducció per al diàleg. Vet aquí la introducció:  

Començant el nostre camí catequètic d’aprofundiment en l’essencial de la 
nostra fe, serà bo demanar-nos com és l’home/dona que diu, avui, CREC i quin és el 
seu punt de partida. Fer-nos aquesta pregunta, en el fons, és entrar dins el nostre 
interior d’homes i dones que volem pronunciar amb els llavis i amb el cor el CREDO.  

Avui, quan tu parles de Déu, o afirmes que creus en Déu, et trobes en un 
context social i cultural, en el qual per a molts de conciutadans aquest concepte, ha 
perdut el seu significat (fet que algun teòleg ha definit com un ateisme semàntic; és a 
dir, a molts la paraula Déu no els diu res).  

Per altre costat en els ambients d’avui se senten molt aquestes preguntes: Si 
Déu existeix, pot interessar-se pel món, per nosaltres, per mi mateix? I, si Déu existeix, 
com pot tolerar el mal i el sofriment que hi ha en el món? Davant aquestes preguntes 
de difícil resposta, l’actitud en molts de casos és d’un rebuig formal i decidit (ateisme: 
Déu no existeix); o bé, en altres casos simplement es confessa que no en sabem res ni 
ho comprenem (agnosticisme). També es respira en molts dels nostres contemporanis 
indiferència davant el tema, la qual pot ser en el fons molt més greu, ja que suposa 
haver renunciat a qualsevol plantejament transcendent.  

Avui més que de “creure” es parla de “saber”. La nostra ideologia 
contemporània confia més en el saber, sobretot en les ciències. “Creure” es redueix al 
terreny personal i íntim.  

 Davant un context com el que hem descrit breument abans, l’acte de fe–
l’atreviment de dir CREC–, haurà de partir de la mateixa persona, de la pregunta que 
l’home/dona es fa sobre ell mateix, sobre el sentit de la seva vida. La fe ja no és 
transmesa per la via social o familiar. Confessar-se creient, avui, és un acte adult i 
responsable.  

Així, en aquestes noves circumstàncies, és en nosaltres mateixos que cal cercar 
i trobar la petjada de Déu, en el nostre interior. En la mateixa línia de sant Agustí, Déu 
només tornarà a ser significatiu per a la persona d’avui quan aquesta arribi a descobrir-
lo en el més íntim d’ella mateixa (Cf. El llibre de les Confessions).  

A més del nostre interior, hi ha també una altra via d’accés a Déu per a 
l’home/dona d’avui: la pròpia experiència. Fixem-nos que, malgrat la seva distinció, 
aquestes dues vies d’accés a Déu per part de l’home i la dona d’avui, tant la pròpia 
interioritat com l’experiència, parteixen del subjecte, de la pròpia persona. 

 És innegable que nosaltres formam part del món físic, com els animals. Si bé, 
ens diferenciam d’altres sers per la consciència que tenim de nosaltres mateixos, del 
nostre JO. Un jo capaç de fer projectes de futur i de pensar, cosa que no poden fer els 
altres animals, no racionals. En aquest sentit, fixem-nos que la persona té por a la 
mort, perquè és l’únic ser que en té consciència i hi pensa. I la mort no sols ens 
planteja qüestions sobre el nostre destí, sinó fins i tot sobre el sentit de la vida.  
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Arribats aquí, ens podem atrevir a afirmar que en el nostre interior som 
habitats per un desig que no es veu mai del tot satisfet. Es manifesta en aquesta 
actitud de recerca que tant ens caracteritza, en els propis dubtes, en les preguntes...  

 Aquest desig és tan propi de la persona que el podem definir com “experiència 
fonamental”. De tal manera és així, que, a partir d’aquesta experiència, a partir 
d’aquest gran desig de trobar sentit a la vida, ens podem trobar amb dues maneres 
d’afrontar l’existència; quasi podríem dir, amb dos modes de gestionar aquest desig:  

a) o bé, afirmant el sentit de la pròpia vida, intuint que aquest desig, aquesta 
mena de dinamisme interior ens ha de conduir a una meta superior, que pugui 
explicar el misteri que ens habita i ens inquieta; 

b) o bé, negant que la vida pugui tenir un sentit transcendent, considerant aquest 
dinamisme interior com a pura il·lusió. 

 Una opció a favor del sentit de la vida  

 En el nostre plantejament cristià, evidentment ens inclinarem per la postura a), 
i a l’hora de plantejar-nos la fe, haurem de partir de les pròpies experiències vitals, 
perquè estam convençuts que són “fundants”. Seria absurd dir-nos cristians i al mateix 
temps afirmar que la vida no té sentit, i que ens quedàssim simplement en els valors 
de la pròpia comoditat, dient que tota la resta són somnis il·lusoris... Fixem-nos que 
poques vegades els cristians feim afirmacions d’aquest tipus, almanco de paraula, però 
en moltes ocasions els fets, la nostra pràctica quotidiana, neguen el sentit 
transcendent de la vida. El nostre primer acte de fe hauria de ser a favor de la vida: 

- Fer una opció a favor del sentit de la vida ja és, d’alguna forma, dir crec. 

- En la història humana ens trobam amb signes molt contradictoris, i tots són 
experiències humanes. Mentre uns són interpretats com a negatius: guerres, 
injustícia, fam en el món...; altres signes, en canvi, ens criden a la confiança: 
petits gests d’amor, de generositat, de solidaritat, etc. 

- Fixem-nos, per tant, que l’opció a favor del sentit de la vida no és una opció que 
resti en la nostra ment, sinó que, en qui es decideix per cercar i trobar amb 
confiança un horitzó de sentit per a la vida, aquesta decisió amara tota 
l’experiència de la seva existència. 

Sigui com sigui, tant si optam pel sentit de la vida com si el negam, ens trobam 
davant la necessitat d’haver d’optar. 

El moment d’anomenar Déu 

Hem de reconèixer, per tant, un sentit a aquestes experiències fundants que 
tenim durant la nostra existència; i a més són experiències que no s’esgoten en elles 
mateixes (no s’acaben en elles mateixes), sinó que talment fossin una llançadora ens 
projecten més enllà del moment present i, fins i tot, més enllà de nosaltres mateixos.  

Així hem d’afirmar que la nostra pobre existència reclama el contacte amb un 
“misteri absolut”, un misteri que ens supera i que alhora ja palpam d’alguna manera. 
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És en aquest sentit que podem afirmar que en el centre més originari de la persona s’hi 
troba la qüestió de Déu; és a dir, s’intueix Déu, encara que no el visquem amb total 
nitidesa, sinó que sovint resti com quelcom d’anònim, com una presència que se’ns 
insinua, a la qual no tothom arriba a donar el nom de Déu. 

És veritat que el que hem exposat fins ara molts ho podrien rebatre, acusant-
nos d’il·lusos i afirmant que amb la nostra intenció el que volem és divinitzar el cel. 
D’acord, però d’on ha agafat l’home aquesta idea de divinitzar el cel? Per què des de 
sempre, en totes les cultures, quan l’home fa referència a la transcendència o a la 
divinitat, mira cap amunt, fixant els ulls en el cel? I per què aquest moviment 
espontani és tan universal? No deu ser perquè la persona duu en el més profund d’ella 
mateixa la petjada del misteri? 

Tant si ho volem com no, batega en nosaltres mateixos la qüestió del sentit de 
la pròpia existència, una qüestió que ha apuntat al llarg de la història cap el nom de 
Déu.  

Arribats a aquest punt, ens podem demanar si aquesta és ja una reflexió 
cristiana. La resposta és: Sí i no.  

Per una banda, sí que és una reflexió cristiana, en tant que la interpretació de la 
nostra experiència fonamental ja l’hem feta amb esperit cristià. Però, també podem 
respondre negativament, ja que aquest desig i aquesta obertura del ser humà, com 
hem dit abans, són universals. No és quelcom propi del cristianisme, sinó que és signe 
de la dimensió espiritual de la persona humana.  

En les properes catequesis mostrarem de quina manera la fe cristiana 
interpreta aquest desig de sentit i transcendència que batega dins el cor de l’home, i 
quin sentit li dóna. El que sí que hem de valorar és que quan aprofundim en 
l’experiència fonamental de la persona ens trobam amb la seva dimensió religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMINT 

 La paraula Déu ha deixat de ser significativa per moltes persones d’avui, les quals 

s’interroguen sobre qüestions com el mal, etc. Endemés, la cultura actual és més del “saber” 

que del “creure”. 

 Això explica que la fe ja no és transmesa per via social ni familiar; només la persona que es 

qüestiona a ella mateixa està en camí de descobrir la fe. 

 Cal valorar també, juntament amb la primera via, la de l’experiència que tenim com éssers 

humans, una experiència que es fa més viva encara entorn del fet de la mort. A aquesta 

experiència, l’anomenem experiència fonamental. 

 Prendre una opció a favor del sentit de la vida ja és, d’alguna manera, dir “crec”. Sabent que 

tal opció no és fruit de la ment, sinó de l’experiència. 

 Si descobrim que cap de les experiències s’esgota en ella mateixa, aleshores haurem de 

confessar que la nostra vida resta oberta a l’Absolut –un Absolut que pel cristià és anomenat 

Déu. 
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TEXT ANNEX  

També es pot utilitzar per l’aprofundiment el text que es troba a la fitxa del 

participant, de José Antonio Pagola: No da lo mismo creer que no creer.1 Es pot anar 

llegint i comentant... (full a part). 

 

3) Reexpressió 

a. Diàleg 

Serà bo encetar un diàleg entre tots. Si bé, sempre és millor deixar un cert 

temps de silenci perquè cadascú, personalment, ho pugui reflexionar. Després podem 

fer grups petits o bé per parelles o grups més petits per comentar-ho, o segons el 

nombre del grup, fer un sol grup... Vet aquí la proposta de preguntes, que sempre són 

orientatives (full a part):  

1. Quins són els desitjos que hi ha dins teu? 

a. Vull viure amb més llum i més veritat. 

b. Vull viure amb més profunditat, connectat amb l’essencial. 

c. Vull viure de manera més digna i responsable. 

d. M’agradaria viure amb més alegria. 

e. Voldria viure més des de dins i no sols des de fora. 

f. Vull trobar un camí encertat per viure. 

g. M’agradaria viure de manera més intensa i constant. 

h. Vull omplir la meva vida d’amor. 

2. Quina és o quines són aquella/es experiències vitals que han estat per a 

tu com una llançadora? 

3. Creus que aquestes experiències han estat per a tu una via d’accés a 

Déu? 

 

b. Pregària 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 24-26. 
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Escoltam la Paraula: Jo 21, 1-14 

És important que es llegesqui la Paraula des de la bíblia que tenim a la sala… i 

que es llegesqui amb una actitud de gran delicadesa.  

 

Ressonància de la Paraula 

Seria bo que després d’escoltar la Paraula, el catequista la fes ressonar, 

intentant descobrir la similitud entre la Paraula escoltada i el que hem reflexionat 

abans. Oferim alguns punts per poder fer aquesta ressonància catequètica, que podeu 

llegir al full annex. 

Després del comentari de la Paraula de Déu es pot convidar tot el grup a fer un 

moment de silenci, que rellegesquin l’Evangeli i acabin fent una pregària espontània. 

  
 


