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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES

SEGON TEMPS
ITINERARI PER A PARES

FINALITAT I CONTINGUTS

IDEA CLAU: QUÈ VOL DIR SER DEIXEBLES/SEGUIDORS DE JESÚS?

En el segon temps de l’itinerari de pares volem ajudar-los a descobrir què significa ser deixeble/seguidor 
de Jesús. 

En el primer temps (primer curs) els oferírem un itinerari de 10 sessions de primer anunci. A la novena 
els fèiem una proposta clara de seguiment: “T’interessa conèixer més Jesús, el Senyor?” 

En aquest segon temps (segon curs) els volem dibuixar qui és el deixeble de Jesús, i com viu. 

Això vol dir que intentarem descobrir quines són les actituds fonamentals que configuren la condició 
de deixeble (de la mateixa manera que, quan es fa una coca, es parteix d’una recepta que assenyala 
els ingredients, però cada cuiner/cuinera l’elabora de manera única a partir de la seva creativitat), hi ha 
una “recepta per a fer un deixeble”: la interrelació (que es cou amb el foc de l’Esperit...), d’un conjunt 
d’actituds necessàries. Són les que l’evangelista Marc descriu mitjançant la figura de les dones que 
compareixen al segon evangeli.

FONAMENTACIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA IDEA CLAU:

Jesús de Natzaret diu: “Jo som el camí, la veritat i la vida (Jo 14,6). Això significa que Jesús és una pos-
sibilitat de viure la vida amb més intensitat (“som la vida”), que proposa una manera concreta de fer 
les coses (“som el camí”) per tal d’arribar a la plenitud de la felicitat vertadera i a la transformació 
de la realitat a la llum del Regne (“som la veritat”).

La seva proposta es concreta en la vivència d’un Amor més gran que la mort, l’Amor sense límits, 
viscut en la vida quotidiana i experimentat com a relació absoluta amb l’Absolut, Déu. És la seva aporta-
ció a la manera d’entendre i viure Déu.

Jesús explica aquest Amor com una relació amb aquest Déu, que Ell anomena ABBA/PARE: amor in-
tens, tendre i gratuït. I que es construeix a partir de quatre dinamismes: coneixement, respecte, llibertat 
i preocupació per la felicitat de l’altre. Posar en pràctica cada una d’aquestes actituds fonamentals és 
realitzar l’aprenentatge de l’art d’estimar en l’estil de Jesús. Coneixement de Déu; deixar-lo ser l’únic 
Absolut; romandre fidels a la pròpia opció; començar a actuar segons els valors apresos en la contem-
plació de Jesús.

Esdevenir deixeble seu vol dir endinsar-se en aquesta afirmació fonamental i fascinant: descobrir la 
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presència de Déu, de l’Amor, en les situacions que conformen la biografia de cada un i la història del 
món. Amb la llum de la seva Paraula, aprofundint la relació amb Ell, la persona va fent l’experiència de 
sentir-se estimada en la mesura que veu les velles coses de sempre (Jo – els altres – allò que passa i 
ens passa) amb una mirada nova: la mirada que brolla de l’Amor.

Esdevenir deixeble voldrà dir, doncs, decidir-se i optar per Jesús, Déu amb nosaltres, l’Amor sense 
límits amb nosaltres. De tal manera que el procés del seguiment pot ser definit així: 

l Conèixer Jesús (per mitjà del missatge evangelitzador rebut dels seus deixebles); 
l Interessar-se per la seva bellesa; 
l Començar a actuar com si fos veritat el que Jesús diu; 
l Romandre atents a l’experiència que va sorgint;
l Confrontar-la amb els deixebles que representen la comunitat cristiana 
(evangelitzadors; catequistes; preveres; amb els experts en l’experiència de l’Amor sense límits);
l Compartir l’experiència amb altres deixebles de Jesús i celebrar-la;
l Expressar les experiències que es van construint i transformar-les en convicció; 
l Mantenir-se fidel en la voluntat del seguiment (fe – esperança – caritat).

Jesús assenyala l’actitud que es troba a la base d’aquest procés, que no és lineal, sinó espiral (s’ha de 
mantenir amb constància i paciència durant tota la biografia del deixeble) amb la categoria de la conver-
sió: el canvi de mentalitat necessari per a la creació de l’experiència de Déu. 

És la conversió, que consisteix en una pasqua: el pas d’una determinada actitud a una altra, coherent 
amb la voluntat de fer de l’Amor el nucli de la pròpia personalitat. Neix de la vivència de les pròpies ac-
cions il·luminades per la Paraula, que mostra l’Amor present en la realitat viscuda. 

És aquesta la justificació de l’esquema que segueix: en cada text de l’evangeli, en el nostre cas, les pe-
rícopes referents a les dones, es troba una situació humana concreta que és transformada per l’acció 
de Jesús en nosaltres.

El que cal és descobrir-la, amb l’ajuda del catequista, de connectar-la amb la pròpia situació i compro-
var allò que Jesús revela com a futur de Déu: la direcció a la qual ens deixam portar per tal d’aprofundir 
més i més la veritat de Déu en nosaltres (del seu Esperit que ens ha estat vessat cor endins per la gràcia 
del Baptisme). La contemplació d’aquestes actituds és el que permet realitzar el procés i el consolida. 

Quan la persona ha entrat en el camí del seguiment i practica la pregària personal, aleshores es pot 
deixar a l’acció de l’Esperit. És el que nosaltres en aquest esquema anomenam contemplació per 
aprendre l’art d’esdevenir deixeble.

L’ESQUEMA-PROGRAMA (continguts)

1. EL PUNT DE PARTIDA
Mc 1,16-20: Jesús crida a fer camí amb Ell

És el moment inicial del procés: prendre consciència que la iniciativa és de Jesús, que manifesta el seu 
interès per mi en el fet de ser ara aquí i d’haver-se enginyat per tal que jo m’hagi interessat per ell. 
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Cal explicar que ser cridat vol dir sentir-me interessat per Jesús i per la seva proposta i trobar-me dis-
posat a perdre temps darrere Jesús i els seus amics.

2. EL PAS DE LA SERVITUD (dependre dels altres en el que pens, el que faig, el que vull...) 
AL SERVICI (aprendre l’art de la llibertat)

La Sogra de Pere (Mc 1,29-31)
El text parteix d’una situació freqüent en la vida humana: la servitud a tot allò que personalment, per 
història, culturalment em fa sentir inferior, dependent, menystingut, poruc i ple de pors, amb tendència 
a acontentar els altres sense prendre en consideració la pròpia veu i els propis desitjos de felicitat. La 
sogra de Pere representa la humanitat, per tant la persona, sotmesa per qualsevol raó, disminuïda per 
“la febre” de la por, de la ideologia, dels costums, de la moda, de la condició social... Tot allò que em 
lleva espontaneïtat i m’impedeix ser jo mateix/mateixa, realitzant-me com a persona única i irrepetible 
que som.

L’acció de Jesús, que trenca el doble tabú de tocar una dona i de prendre-la seriosament en la seva 
indigència, recupera la persona més enllà de la pressió religiosa i social i la converteix en algú que 
lliurement es decideix per servir: fer que els assistents al sopar trobin una resposta adequada a la seva 
necessitat.

És un bon moment per prendre consciència de les pròpies pors, de l’actitud davant de les limitacions, de 
les frustracions, etc., i comprovar com el Senyor ens vol lliures: capaços de ser útils per a la construcció 
de la felicitat dels altres sense deixar de ser el que som, sinó descobrint les possibilitats que hi ha en la 
nostra condició.

3. EL PAS DE LA POR (que determina l’acció) 
A LA CONFIANÇA (que creu en la eficàcia del do)

La dona que patia hemorràgies (Mc 5,25-34)
El text anterior ens ha col·locat davant de la nostra realitat indigent i ens ha parlat de la por com d’una 
de les causes de la infelicitat i de la paràlisi de la persona: la sogra, fins que no canvia de mentalitat, no 
troba la manera de sortir del llit ni de superar la febre. 

Ara es tracta de fer un pas més: què fer amb la por i amb la pròpia consciència de limitació, del temps 
gastat, de les coses que no han sortit bé o de les situacions que no dominam i que ens dominen (per 
exemple, un matrimoni que ja no és el que creiem que tindríem dret que hagués estat; l’actitud d’un fill/
filla adolescent...).

La proposta de Jesús: entrar en el territori de la confiança: Algú ens estima tal com som; algú treballa 
per a mi; algú està interessat en el meu reeiximent. Posar-nos en mans de la Paraula, seguir el procés 
iniciat, és la millor medicina davant de tantes coses que ens fan sentir “impurs” (no tal com ens agrada-
ria ser i que ens veiessin els altres). Tenir el coratge de confiar en Jesús, de seguir el procés, és allò que 
ens recuperarà per a una vivència de la vida més feliç. Més autònoma i lliure.
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4. EL PAS DE LA NECESSITAT (de la situació que ens lleva la felicitat) 
AL CORATGE (a aprendre a dir les coses pel seu nom)

La curació de la filla de la dona pagana (Mc 7,24-30)
La situació que expressa aquest text és la de la persona que té un problema greu i no troba en la fe 
l’ajuda que creu tenir dret a trobar-hi. Jesús reacciona d’una manera insòlita i impròpia d’Ell davant de la 
petició de la dona. En aquest moment, sembla que sigui més important allò que cal que allò que la dona 
necessita. Sovint ens sol passar: els esquemes, les exigències dels altres, allò que creiem tenir obligació 
de fer, ens posa un vel davant dels ulls i no ens permet veure que l’única cosa realment decisiva és la 
necessitat dels altres. Ens descobrim indigents i sols amb la nostra necessitat.

El text explica que en aquestes circumstàncies més que mai s’ha de ser insistent en la recerca de Jesús 
(més enllà de l’opinió de molts, de la pròpia sensació de pèrdua de temps, de la inutilitat de la fe..., i cal 
tenir molt clar que res, res, res no pot impedir el triomf de l’amor per sobre de qualsevol límit que la vida 
posi a la nostra capacitat d’estimar i de sentir-nos estimats). El mateix Jesús reacciona davant de la dona 
anant no al programa que té traçat (“primer els jueus”), sinó a l’angoixa de la mare.

Pot ser també una bona oportunitat per a revisar les nostres actituds davant de les situacions que ens 
cansen, que no entenem, que ens molesten, i veure-les com la gran oportunitat de superar la indigència 
amb la gratuïtat: les coses no tenen valor pel resultat que engendren, sinó per la quantitat i la qualitat 
d’amor que es posa en la seva execució.

5. EL PAS DE LA INDIGÈNCIA (de la situació de no ser, no tenir, no poder)  
a LA GRATUÏTAT (a aprendre l’art del do)

La dona que dóna dos cèntims al Temple (Mc 12,41-44)
La situació que aquí es descriu és la de la persona abocada no per voluntat ni per lliure elecció, sinó per 
la duresa de la vida, a una situació de misèria social, teològica (la pobresa era atribuïda a un càstig positiu 
de Déu per les infraccions de la Llei). Per exemple, el que pot suposar no veure’s reconegut/reconeguda 
socialment a causa d’haver caigut en la droga o de trobar-se reduït a la marginalitat per mor de qualsevol 
causa, etc. 

Normalment, en aquestes circumstàncies, la primera cosa que ve al cap és: “per què a mi?”; “Déu no deu 
existir, si permet això”. La vida, sovint, nega la fe per difícil o per inútil.

En canvi, la dona del text, sense altre premi que haver fet allò que ella trobava que havia de fer, esdevé 
un exemple d’amor contra tota esperança, contra tota reciprocitat. Aquesta dona – viuda – pobra (tres 
“llinatges” terribles en la cultura del temps) troba la manera de transformar la seva situació desesperada 
en ocasió del do: dóna, com a resposta única a l’absurd. És la seva reacció. I per això assenyala la línia 
de salvació i alliberament aportada per Jesús: reaccionar amb un do més intens, més radical, total (“tot 
quan tenia; tot el que necessitava per viure”) al límit que la vida posa a la seva capacitat d’estimar. De tal 
manera que, amb la seva petita acció, mostra que hi pot haver un amor sense límits, concret, ara i aquí.

Jesús manifesta admiració per aquesta dona, cosa que encara posa més de relleu la importància que Ell 
dóna a la seva actitud, vertadera condició per a la Resurrecció.
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6. DEL CONEIXEMENT OBJECTIU (que ens atura a l’aparença) 
A LA TENDRESA (a l’aprenentatge de tots els matisos de l’amor)

La dona que ungeix Jesús amb perfums: Mc 14,3-9
Aquest text és un moment contemplatiu: revela la situació resultant de la persona petita i pobre, insigni-
ficant, que és capaç d’anar més enllà de la manca de reconeixement social per portar a terme un gest 
deliciós de tendresa. Malgrat no sigui gens vist aquest gest, la dona vol que Jesús sàpiga del seu amor. 
I fa “un disbarat per amor”: el gest de l’enamorada, que no té en compte altra cosa que el seu desig 
d’estimar.

Cal que es prengui consciència de la quantitat de vegades i de persones de què nosaltres hem rebut un 
amor semblant (dels pares, dels amics/amigues...), fins al punt de comprendre que som en la mesura 
que hem estat estimats sense que ens n’hàgim adonat. Que no és possible viure sense la tendresa. 
Ens descobrim objectes de l’estimació dels altres i el seu resultat en allò que hi ha de millor en cada un 
/ cada una.

Convindrà pensar en la importància que poden tenir per als altres els nostres petits gestos d’amor 
(l’amor s’alimenta del detall) i arribar a la convicció que allò realment important per a la vida i per a la his-
tòria no és l’èxit o les coses que la societat valora (poder, tenir, prestigi), sinó anar sembrant d’espurnes 
de tendresa el nostre voltant.

També serà una bona oportunitat de rellegir la nostra vida cercant-hi moments en què Jesús ens ha fet 
arribar el seu amor, descobrint-lo amagat en el do rebut gratuïtament dels qui ens estimen.

7. DE L’ INTERÈS I L’AFECTE (que ens apropen al misteri de l’amor) 
A LA FIDELITAT (que ens revela el secret de l’Amor)

Les dones que acompanyen Jesús fins a la creu: Mc 15,40-41.47
Arribats a aquest text, podem descobrir una dimensió clau en l’aprenentatge de l’art d’estimar: la fide-
litat, contra tota esperança. Les dones representen aquí allò que cap dels deixebles ha estat capaç de 
fer: anar més enllà de la por, del desencís, del desconhort i de la crisi de confiança en Jesús. Elles i 
només elles troben el coratge d’acompanyar-lo al lloc del patiment i de l’absurd, per tal que se’n pugui 
dur d’aquest món una espurna de tendresa, a l’hora del seu traspàs violent.

Estimar, al cap i a la fi, és sofrir i només s’arriba a l’amor sense límits quan hom ha sabut mantenir-se 
en la voluntat nua de cercar el rostre de l’altre en el seu sofriment.

8. LES DONES QUE VAN A LA TOMBA BUIDA
DE L’ACCIÓ GRATUÏTA (que ens mostra fins a quin punt tenim una estranya capacitat d’estimar) 
A L’EXPERIÈNCIA DE LA RESURRECCIÓ (que ens verifica en la convicció que Jesús és el camí, 

la veritat i la vida)
Mc 16,1-8

Ens trobam al final del nostre procés de comprensió i vivència de les notes definitòries del Bon Deixe-
ble, de les quals, la més essencial, la que més l’acosta al cor del Mestre és la gratuïtat. Al cap i a la fi, 
de l’experiència de Déu com a Amor sense límits, en neix la consciència que la gratuïtat és l’ànima i 
el secret de tot. Jesús en la Cena diu clarament que aprendre l’art del do és allò que pot donar sentit 
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a la vida i a la mort. En conseqüència, podríem dir que aprendre a ser deixeble és aprendre a fer de la 
gratuïtat el contingut de la pròpia vida.

El text permet endinsar-se en la comprensió de la gratuïtat, contemplant l’actitud i els fets de les dones 
que es dirigeixen a la Tomba Buida per tal d’embalsamar el cos de Jesús. No tenen fe en la Resurrecció, 
però volen fer un últim gest de tendresa per Aquell que tant han estimat i encara estimen: Jesús, l’Amat, 
el Mestre, el Bon Jesús. És aquesta voluntat de fer passar la tendresa per damunt de qualsevol altra 
consideració (por, utilitat, reciprocitat, mesura i oportunitat...). Les dones que van a ungir el cos de Jesús 
esdevenen el referent per a tot acte gratuït, que no és mai un gest romàntic, falsament estètic, sinó una 
acció compromesa en funció de l’amor, que precisament trenca el cercle de la reciprocitat com a única 
possibilitat de l’estimació.

Marc ens diu amb aquesta escena que per arribar a l’experiència de la Resurrecció, abans, hem 
d’aprendre a donar i donar-nos. Serà contemplant el que ens passa i el que passa al nostre voltant quan 
hi hem sembrat la llavor de la gratuïtat que podrem elaborar la convicció que Jesús realment ha ressus-
citat. Si no fos així, només tindríem una visió ideologitzada de la Resurrecció. 

9. ELS TRES MOMENTS CONSTITUTIUS DEL SEGUIMENT
(Estar amb Ell; el testimoni; les accions que alliberen els altres)

Mc 3,13-19
Ara és el moment de recuperar el primer dels textos que hem contemplat durant el nostre camí d’aquest 
curs i prendre nota d’allò que Jesús vol dels seus deixebles: no els crida per anar al cel ni per esdevenir 
persones ètiques, bones i útils per a la societat en què viuen; tampoc per augmentar el nombre dels 
adeptes a la nova religió. No. Crida per assolir tres objectius, que alhora representen els tres eixos fo-
namentals de la vida cristiana: per estar amb Ell (dimensió contemplativa del seguiment); per compartir 
amb els altres allò que ha estat bo per a mi (dimensió evangelitzadora); per treure dimonis, participant 
de la mateixa autoritat-força-poder que Jesús ha tingut durant la seva vida entre nosaltres i manté ara 
amb escreix a la dreta del Pare (dimensió transformadora/alliberadora de la realitat). 

Serà bo, doncs, que cada un revisi el seu compromís amb Jesús i les conseqüències que per a la seva 
vida té la proposta de seguir-lo que Ell li fa. Es podria fer un dia de recés o d’alguna manera simbòlica, 
renovar la celebració del Baptisme, en el si d’una Eucaristia o de la celebració del sagrament de la 
Penitència.

ITINERARI PROPOSAT

Punt de partida: la consciència de ser cridats personalment per Jesús.

Primera Contemplació: exercici per aprendre l’art de ser lliures – per servir els germans. Fe = creure 
que servir és camí de felicitat i transformació. Esperança = mantenir la voluntat de servir els germans i 
Déu en ells. Caritat = l’acció que és útil per a la felicitat dels altres.

Segona Contemplació: exercici de prendre consciència de les pors que neixen del seguiment i la pos-
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sibilitat de transformar la por en confiança, actitud bàsica de la relació amb Jesús. Fe = confiança cega 
i radical en Jesús. Esperança = fidelitat a la confiança. Caritat = l’acció que es deixa determinar per la 
confiança, quan no hi ha gaire motius (o cap) per continuar mantenint la fe i l’esperança.

Tercera Contemplació: exercici per comprendre l’experiència de necessitat com a oportunitat única 
per arribar al coratge de dir les coses pel seu nom i així retornar constantment a la realitat quotidiana per 
tal de trobar-hi la petjada de l’Amor sense límits. Fe = convicció que la vida és el lloc on cercar-trobar-
experimentar Déu. Esperança = voluntat de fidelitat en el si de la realitat, sigui  aquesta la que sigui. 
Caritat = l’acció que recondueix els projectes i les preses de posició teòriques a la necessitat dels altres.

Quarta Contemplació: exercici per endinsar-se en l’aprenentatge de l’art de la gratuïtat i del do: no 
donar coses (temps, qualitats, servici, doblers...), sinó donar-se de manera més radical com més inútil 
sembla ser el do. Fe = convicció que el do és l’essència de la vida i, per tant, del mode de ser del nostre 
Déu. Esperança = certesa que donar és crear el futur de Déu. Caritat = l’acció que es deixa determinar 
pel do i obri espais per al do.

Quinta Contemplació: exercici d’aprenentatge de la importància de la tendresa en la vida quotidiana 
i a l’hora de donar un sentit a la pròpia existència. Fe = afirmació de la tendresa com a naturalesa del 
nostre Déu i de la seva voluntat sobre cada un de nosaltres. Esperança = voluntat de ser responsable 
de la tendresa en el món. Caritat = l’acció que realitza la tendresa i la fa l’absolut dels projectes, progra-
mes i conductes.

Sexta Contemplació: exercici d’elaborar la pròpia experiència de la Resurrecció de Jesús a partir de 
les experiències de gratuïtat. Contemplar allò que passa i ens passa quan hem decidit fer de l’Amor el 
secret de la nostra manera de ser i d’estimar. Fe = agrair el do rebut i les seves conseqüències. Espe-
rança =  mirar les velles coses de sempre amb els ulls de la Resurrecció que, més enllà de l’èxit, ens 
situa en la vertadera òptica cristiana del judici sobre la vida i el món. Caritat = l’acció que crea àmbits per 
a l’experiència de la Resurrecció, victòria definitiva de la vida sobre la mort i de l’Amor sobre qualsevol 
casta de límit.

Cloenda: partint del text, fer un balanç del que s’ha vist més clar i experimentat durant la resta de les 
contemplacions, amb la finalitat de provocar  una renovació de l’opció pel seguiment de Jesús. 

METODOLOGIA

El catequista prepara la reunió (pregària inicial; pregària final...), llegint i pregant el text personalment, 
amb l’ajuda del present material (també podrà llegir les pàgines que s’indiquen a cada fitxa del llibre: 
TEODOR SUAU, Dones a l’Evangeli de Marc, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011).

Llegir el text plegats.

Explicació per part del catequista de la relació del text amb el moment del procés que es va desgranant: 
poden ajudar (o no) aquestes o semblants preguntes, que el grup i la persona es plantegen, pensen i 
comparteixen:
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l Quina experiència humana es descriu en el text?
l Quins punts de contacte té amb la meva experiència o situació?
l Què aporta la relació amb Jesús a la meva vivència de la situació?
l Què m’empeny a consolidar, a canviar, a mirar amb uns ulls nous i què incideix en la meva 
forma de veure i en la meva manera de comportar-me en la vida? 
l Què em fa més feliç del que he vist i compartit?
l Què desitj compartir amb els meus companys de grup (pors, agraïment, novetats descober-
tes, conviccions que es van perfilant, consciència de pecat...)?

Pot resultar positiu que cada participant tengui un quadern on vagi apuntant allò que ha viscut a la 
reunió. Al final, és un bon  material per a la iniciació a la pregària, a la revisió de l’opció, a la verificació 
de la decisió de ser deixeble.

Pregària entre tots per donar gràcies de la sort que suposa poder parlar plegats d’aquestes coses. 


