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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA V - GRUP 

 

I el tercer dia ressuscità d’entre els morts 

“He vist el Senyor” (Jo 20,18) 

 

FINALITAT I CONTINGUTS 

- Acostar-se al significat de la resurrecció de Jesús. 

- Descobrir la importància que té la resurrecció per als cristians i com afecta 

la nostra vida. 

MATERIAL NECESSARI 

- Fitxes. 
- Bíblia. 
- CD amb els fragments audiovisuals que es proposen. 
- Projector. 
- Ordinador. 
- Àudio. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

 

1) Per a iniciar 

Podríem començar la sessió d’aquest dia recordant la sessió anterior referent a la 

passió i mort de Jesús. Què hem pensat? A què ens ha duit a reflexionar tot el que 

parlàrem el dia anterior? Com ha afectat la meva vida? També podem comentar com 

han viscut aquest període de temps, d’ençà que ens vérem.   

Després els convidam a veure unes imatges, o bé de la pel·lícula Nàrnia o bé d’unes 

paraules que fan referència a la mort i a la resurrecció de Jesús. Ens poden servir 

aquestes paraules d’introducció:1  

Domingo de Resurrección – Crónicas de Narnia  

                                                           
1
 Aquests comentaris els trobareu a la pàgina web de l’Arquebisbat de Barcelona, en la secció que 

presenta les fitxes per treballar el YOUCAT, elaborat per la Delegació de Pastoral Juvenil; 
http://delejovebcn.com/images/fitxes%20youcat/Fitxa%20YC15b.pdf. 
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http://www.youtube.com/watch?v=GQ8JmQU5-0Y 

El lleó Aslan s’ha deixat sacrificar per salvar Nàrnia i ara és mort sobre una pedra. 

Les germanes Susan i Lucy estan molt tristes i es disposen a anar-se’n per continuar 

amb les seves vides, quan de sobte... El cos de n’Aslan ha desaparegut i la pedra s’ha 

trencat! Sense entendre res veuen com n’Aslan torna a la vida, i entenen el valor del 

sacrifici. Pots identificar personatges? Què te evoca el sacrifici de Jesús? Hi ha elements 

per considerar-lo una victòria? 

Risen. http://www.youtube.com/watch?v=kFXnGIBGp_0&feature=related 

Una mostra de paraules que posen nom a la mort i resurrecció de Jesús. Amb 

quines paraules expressaries tu la resurrecció? 

Respostes a la gran qüestió de la Resurrecció. Hi estàs d’acord? Per què? 

Després de veure el fragment de la pel·lícula podeu mirar les següents frases (que 

cadascú té a la seva fitxa) i respondre la pregunta que teniu al final. (Cas de no 

disposar dels instruments necessaris per veure l’audiovisual podeu passar directament 

a comentar aquestes frases).  

Es tracta d’algunes respostes a la gran pregunta sobre el sentit de la Resurrecció. 

Les podeu llegir personalment, en silenci, i després respondre entre tots a la següent 

pregunta: Hi estàs d’acord? Per què? 

“La Resurrecció és només un mite. Jesucrist s’identifica amb el Sol de primavera 

que es desperta en tota la seva glòria després de la seva cíclica mort hivernal” P. 

Rodríguez, Dr. Psicologia. 

“Abans no hi havia certificats de defuncions, per tant s’enterrava molta gent viva 

i com a resultat hi havia moltes resurreccions, entre les quals la de Jesús de Natzaret” 

Anònim. 

Els seus van robar i amagar el cos i després van mentir a tothom. Ho reconeixen 

ells mateixos en l’evangeli de Mateu 27,64. Un muntatge millor que els de 

Hollywood!” Un rabí s. XX. 

“Hem desxifrat un mecanisme de resurrecció que obre un nou escenari científic 

extraordinari. Ara podem comprendre el procés de resurrecció de la Deinococcus 

radiodurans, un bacteri que després de mort pot tornar a la vida en poques hores” M. 

Radman, científic i biòleg. 

“Pot una mentida fer d’uns covards uns herois, fins a morir per defensar-la?” J. N. 

D. Anderson. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GQ8JmQU5-0Y
http://www.youtube.com/watch?v=kFXnGIBGp_0&feature=related
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2) Escoltem la Paraula: 1Cor 15, 12-28 

 

Amb molta delicadesa llegim la Paraula de Déu des de la bíblia que tenim a la sala 

on feim la sessió, si bé, cadascú dels membres del grup té el fragment de la Primera 

Carta als Corintis al seu full a la seva fitxa.  

 

3) Aprofundim 

L’animador del grup pot fer servir el text per aprofundir el tema. Cadascú el té a 

la seva fitxa: es pot llegir o simplement comentar i ja ho llegiran a casa.  

 

 

 

 

 

 

Per  continuar aprofundint poden ser molt aclaridors els números del YOUCAT que 

apuntam abans, i  també ens pot servir el text de Benet XVI2 que cadascú té a la seva 

fitxa. 

 

4) Re-expressió 

Dedicau un temps a la reflexió personal, al silenci..., i pensau a partir de les preguntes 

següents:  

1. Què has incorporat de la nostra trobada que no sabies sobre la 

Resurrecció de Jesús? 

2. Què no et queda clar i t’agradaria aclarir i aprofundir? 

3. Completa la frase: Si Jesús ha ressuscitat, jo....  

                                                           
2
 (JOSEPH RATZINGER) BENEDICTO XVI, El credo, hoy, Santander, Sal Terrae, 2012, 153-157 

PER APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 631-658 

Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 125-131 

YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 103-109 
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4. Com afecta la teva fe i existència quotidiana que Jesús no sigui un 

cadàver, sinó Algú viu? 

Després de pensar-ho personalment (és bo convidar-los a escriure-ho) podem fer un 

diàleg...  

 

5) Pregam  

Convidam a fer una estoneta de silenci, i a escoltar l’Evangeli de Joan (20, 11-18)...  

Després de llegir el text convidam els participants a dir en el silenci del seu cor: Jesús, 

ajuda’m a creure en la teva Resurrecció..., que et pugui veure amb els ulls de la fe... 

Podem acabar resant junts el Parenostre o el Credo.  


