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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA VIII - GRUP 

 

Crec en la vida eterna 

Al final de la vida nos examinarán del amor. St Joan de la Creu 

 

“Cal comparar l’eternitat no amb la duració del temps, 
sinó amb el moment excepcional de felicitat que no passa.”  

 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

• Plantejar-se la pregunta per la mort i la vida per a sempre. 
• Descobrir l’estreta relació entre la Resurrecció de Jesús i la nostra.  
• Acostar-se al que significa vida eterna: vida de comunió amb Déu. 
• Entendre el Judici final com el judici d’amor: esperançats en el futur i 

responsables en el present.  
 

MATERIAL NECESSARI 

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

 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

 

1) Per a iniciar 

Ens trobam a la darrera sessió d’aquestes catequesis sobre el Credo..., sobre 

l’essencial de la nostra fe. Avui ens acostarem a un tema molt interessant, en tant que 

sempre desperta molt d’interès, ja que ens afecta a tots.  
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Començam convidant-los com en altres sessions a veure aquestes imatges... Val la 

pena que comenceu el tema sense anunciar-lo, ni donar gaire explicacions sobre les 

imatges. Simplement començau a veure-les...  

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related 

La sèrie Polseres vermelles ens relata la vida de 6 adolescents ingressats a un 

hospital infantil per malaltia. Veim les darreres paraules de n’Ignasi. Fixem-nos en els 

comentaris personals de n’Ignasi i en Roc. Com afronta la seva mort? Creu que és un 

adéu definitiu? Què simbolitza submergir-se a la piscina? I la gran pregunta..., què 

trobarà dins la piscina?  

 També podríem veure aquest fragment de la pel·lícula La vida es bella:  

http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel 

El petit Josué surt de la foscor d’una gàbia a una nova vida de llum on l’espera el 

premi final, la victòria després d’haver patit l’infern d’un camp d’extermini. Ell ha 

sobreviscut gràcies que ha confiat en el seu pare, que s’ha sacrificat per ell, i l'ha ajudat 

a descobrir a pesar de tot, la bellesa de la vida fosca del camp: la bellesa està en la 

relació amb el seu pare, i a mantenir viva l’esperança. Josué es retroba amb la seva 

mare i és feliç perquè ha guanyat! No guanyarem també nosaltres al final gràcies a una 

altra mort victoriosa? 

Serà bo dialogar a partir de les imatges i així encetar el tema... 

 

2) Aprofundim 

L’animador del grup, per aprofundir el tema, pot fer servir el text 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. 988-1060. 

Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 202-216. 

YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 110-112; 152-158. 

 

3) Re-expressió 

Facem una estona de silenci, a fi que cadascú pugui anar reflexionant a partir 

de les preguntes següents que té al seu full. Després serà bo compartir les respostes en 

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel
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diàleg. No oblidis que es tracta d’un diàleg molt lliure. No cal forçar que cadascú 

expressi la seva opinió. Sí que és important motivar i convidar-hi.  

• Creus que en les circumstàncies actuals és possible l’esperança? 

• Recorda experiències de comunió o de relació interpersonal que t’han 

deixat una petjada. 

• Quin és el teu ideal de felicitat? Per què? 

• Penses que creure que hi ha vida eterna o no pot condicionar la teva vida? 

• I tu, com t’imagines el cel? 

• El dia que moris que t’agradaria que els altres recordassin de tu?  

• Pensar que Déu t’examinarà de l’amor: et fa por? Et deixa indiferent o et fa 

plantejar què fas amb la teva vida? No oblidis que, si bé Déu ens 

examinarà..., serà un examen d’amor fet per l’Amant...  

 

4) Pregam  

Escoltem la Paraula: Jo 11, 17-27 

Avui tornam a situar l’escolta de la Paraula en la pregària. Serà bo que algú del grup 

la llegesqui del volum de la Bíblia que tenim al centre de la nostra sala de reunions, o a 

l’església...  

Cadascú té al seu full el text de José Antonio Pagola “Aprender el Padrenuestro”1. El 
podem llegir en silenci, o si ho prefereix l’animador l’anam llegint en veu alta...  

 
 

Al final de la nostra trobada els convidam a resar junts el Parenostre. 
Serà bo que quedeu per trobar-vos un altre dia per tal de revisar l’experiència i 

projectar-ne una possible continuïtat 

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 94-97 

 


