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CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA VI - GRUP 

 

Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida 

“L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba 

amb un obstacle, no es deté, sinó que intenta sortejar-lo”,  
P. José Valdavida 

 

FINALITAT I CONTINGUTS 

• Acostar-se al que significa l’Esperit Sant per als cristians. 

• Descobrir la importància que té el discerniment per a la vida de cada dia i 

per a la presa de decisions. 

MATERIAL NECESSARI 

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

 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

 

1) Per a iniciar 

Sempre és convenient començar la sessió fent memòria del que reflexionàrem en 

la sessió anterior, i sobretot donar peu perquè qui vulgui pugui comentar alguna cosa 

del que han continuat reflexionant.  

Després els convidam a veure unes imatges. Es tracta d’una successió de 

seqüències de pel·lícules subtitulades en castellà. Potser cal advertir-los que duren 7 



minuts i que segurament no en podran retenir totes les frases. Si es considera oportú, 

les poden veure una segona vegada perquè tenguin més temps de fixar-s'hi. De totes 

maneres, segurament no ho podran recollir tot. Cal advertir-ho, a fi que tampoc no ho 

pretenguin. El que és important és que cadascú tengui un temps per poder comentar 

amb el que s’ha quedat o li ha impressionat més. Disposarem d’un CD, però de totes 

maneres també ho podeu trobar per Internet:  

http://www.youtube.com/watch?v=5tEXMNwbt0Y 

Després de veure-les, cadascú diu la frase o la imatge que li ha impressionat més, i 

pot explicar molt breument per què.  

L’animador ha de tenir en compte en tot moment que estam iniciant la catequesi 

sobre l’Esperit Sant i els objectius que ens plantejam en aquesta sessió.  

Per això, aquest moment inicial, l’animador el pot concloure amb la narració que 

trobam tot seguit (també es pot prescindir de les imatges i començar directament per 

la narració com a introducció a la sessió d’avui).  

Això era i no era una al·lota. Tenia devuit anys i estimava el seu al·lot. Era un secret 

de tots dos. Filla major, els seus pares no l’havien vista créixer. Sa mare havia intuït que 

havia canviat: moltes vegades estava absent, o perduda en els seus pensaments i en els 

seus somnis, un poc tímida, tal volta torpe, com si volgués parlar, balbotejant, però 

sense que fos mai el moment oportú. Aquesta al·lota es demanava com podria parlar 

de l’amor que sentia, com podria revelar el seu secret.  

Un vespre ella tornà a casa amb el seu al·lot. Cap paraula, cap gran discurs. “És 

ell!”, havia dit simplement. No necessitava exagerar. Ho havia dit tot. Ells ho havien 

entès. El misteri havia estat revelat. “L’estim a ell, ell és el meu amor, ell és el meu 

secret de sempre!” 

També Déu tenia un secret: tenia un Fill. Però ningú, fins aleshores, no ho sabia. 

Déu habitava la casa. Havia escollit per romandre-hi un poble de la terra i amb ell 

compartia la vida quotidiana. Era casa seva, però no ho havia dit tot d’ell mateix. Com 

podria revelar als homes el seu amor que era de sempre, el seu amor etern? 

Vet aquí que, un dia, ell ve a casa amb ell i el presenta. “És ell! Aquest és el meu fill 

predilecte!”, diu... I el Verb es va fer carn. Déu era el Pare i estimava el Fill. I el Fill era 

Déu. Déu era Pare i Fill. El creient entrava en el misteri.  

Però, per què una tercera persona en Déu? Per què complicar-ho més? És perquè en 

Déu l’amor és perfecció. Déu no té res per a ell mateix. El Pare i el Fill no tenen el seu 

amor per a ells mateixos, el donen. L’Esperit Sant és l’Amor donat del Pare i del Fill, és 

el do d’Amor del Pare per mitjà del Fill, és l’Amor difús en el món.  

http://www.youtube.com/watch?v=5tEXMNwbt0Y


L’animador no ha de pretendre que amb aquest moment inicial ja quedi tot clar. 

L’objectiu d’aquest moment és motivar per a aprofundir, no aclarir-ho tot.  

 

2) Escoltem la Paraula: Jo 14,15-17; 16, 4b-15 

Com sempre feim, 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 al seu full.  

 

3) Aprofundim 

L’animador del grup, per aprofundir el tema, pot fer servir les paraules següents 

que cadascú té a la seva fitxa: es pot llegir o simplement comentar i ja el llegiran a 

casa.  

PER A APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 683-747. 

Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 136-146. 

YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 113-120. 

 

4) Re-expressió 

Dedicau un temps a la reflexió personal, al silenci..., Fixa’t en les frases següents: 

“Sense l’Esperit Sant Déu quedaria lluny, Crist pertanyeria al passat, l’Evangeli seria 

lletra morta, l’església una organització més, l’autoritat un domini, la missió una 

propaganda, el culte un recordar, l’actuar cristià una llei moral” Consell Mundial de 

les Esglésies.  

“La llum i l’energia de l’univers estan al teu interior: treu-la i contagia el món” Shiro 

Ito.  

“L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba amb un obstacle, no es 

deté, sinó que intenta sortejar-lo” P. José Valdavida. 

 

“Tota l’energia, tota la saviesa de l’univers, prové d’una mateixa font desconeguda, 

que acostumam a anomenar Déu” Paolo Coelho. 

 



Després reflexiona a partir de les preguntes següents:  

• Qui intueixes que pugui ser l’Esperit Sant? I quina influència pot tenir dins 

la teva vida? 

• Del que hem comentat o llegit sobre el discerniment, què en podem 

entendre a nivell pràctic perquè ens ajudi a viure “portats per l’Esperit”? 

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

diàleg...  

 

5) Pregam  

Feim tots junts la pregària a l’Esperit Sant que cadascú té a la seva fitxa.  
 

 


