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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 3

EL PAS DE LA POR 
(que determina l’acció)

A LA CONFIANÇA (que creu en l’eficàcia del do):
La dona que patia hemorràgies (Mc 5,25-34)

FINALITAT I CONTINGUTS

Prendre consciència de les pors que ens acompanyen en la vida, i que també neixen quan un es pren 
la vida i el seguiment de Jesús d’una manera seriosa. 

Preveure la possibilitat de transformar la por en confiança.

Ser conscient que la confiança és l’actitud bàsica del deixeble de Jesús.

Fixem-nos que a la sessió anterior ja parlàvem de les por i de la necessitat de ser-ne conscients. Avui 
volem fer una passa més: com l’afrontam? Des de la confiança..., sí, però, com?

MATERIAL NECESSARI
 Targetes
 Bíblia

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

 Dinàmica de les targetes

Tots els participants s’asseuen en cercle. Cadascú rebrà tres targes en blanc. Tindrà un temps per a 
pensar quines són les seves pors. Les escriurà a les targetes amb lletra clara i gran, de forma anòni-
ma. El catequista les arreplegarà i les posarà esteses a terra (amb les lletres que es vegin), enmig del 
cercle de cadires. 

Quan el catequista les hagi esteses totes, tots els participants les observen i agafen aquelles que pen-
sen que tenen una possible solució. Cada participant almanco n’ha d’agafar una, i ha d’escriure darrere 
com cal afrontar o solucionar aquesta por... I després ho compartim en diàleg.

Segurament quan cada un dels participants parli, encara que ho faci en tercera persona, parlarà des 
de la seva experiència. Això cal que ho tengui molt en compte el catequista.
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Es pot crear un debat interessant. Segurament molts proposaran com a solució o mètode per afrontar la 
por, la confiança. En tot cas, cal anar discernint tot el que diuen. Estiguem molt atents al que proposen: 
si proposen fugir o afrontar; si proposen la força o la confiança. Serà bo observar si algú pensa que ell no 
té cap por, o si algú pensa que la por és propi de persones dèbils, en lloc de dir que és simplement propi 
de persones. 

Serà bo, al final de la sessió, convidar als pares a pensar com afrontarien els fills alguna de les pors que 
han sortit... Potser el catequista pot prendre una situació concreta que ha estat escrita i convidar els pares 
a pensar com l’afrontarien els nins. Perquè ells també tenen pors i les afronten com poden. Però, en molts 
de casos, als nins els costa menys comunicar-se i fer confiança, perquè són molt conscients de la pròpia 
feblesa i vulnerabilitat. Fixa’t que aquesta és la clau de la qüestió: un s’obri a la confiança en el moment 
que assumeix la pròpia debilitat: se sent dèbil i, per tant, necessitat de l’altre, necessita confiar-hi. 

 ESCOLTAM LA PARAULA

Mc 5, 25-34

 

El text de la sessió 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, mentre no canvia de men-
talitat, no troba la manera de sortir del llit ni de superar la febre. 

Ara es tracta de fer una passa 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/a 
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. Aquest algú pot ser Déu. El Déu que ens mostra Jesús 
és un Déu preocupat, interessat per la felicitat concreta de la persona concreta. 

Així, posar-nos en mans de la Paraula, seguir el procés iniciat, és la millor medecina davant de tantes 
coses que ens fan sentir “impurs” (no tal com ens agradaria ser ni que ens veiessin els altres). Tenir el 
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3 APROFUNDIM

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 29 a la 36 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.

Cal preparar molt bé l’aprofundiment. No basta llegir aquesta introducció que tens a la fitxa de 
la catequesi. És important que en primer lloc com a catequista llegesquis-escoltis-contemplis 
el text que proposam de l’Evangeli de Marc, i després llegesquis la catequesi que proposa 
Teodor Suau al seu llibre. 
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Per a aquest moment seria bo anar a l’església o a una capella: un lloc de silenci que ens permeti fer-
ne i sentir-nos a plaer. Es tracta de cercar i possibilitar un clima de serenitat. Els convidam a pensar 
algunes preguntes, i els suggerim que responguin al quadern: 

Dóna nom a les teves pors més profundes. Aquestes que no t’atreveixes a dir a ningú o a molt poques 
persones. 

  Com les afrontes normalment?
  Com et sents quan les afrontes?
  Qui et dóna confiança? I per què aquesta persona te n’inspira?
  I en Jesús confies? T’atreviries a fer el gest de la dona de tocar el seu mantell? 
  Cal estar molt necessitat... 

Després els convidam a fer un gest de confiança en el Senyor: cal atrevir-s’hi. Suggerim distintes 
propostes:

Demanar una abraçada a una persona i donar-la-hi.

Anar a tocar el Sagrari, anar a acariciar la Creu, anar a tocar la Paraula de Déu, o l’aigua del Bap-
tisme... Fixem-nos que són expressions, són gests de la saviesa popular. Però darrere aquest gest 
senzill, s’hi amaga la profunditat de molta de fe i confiança. També una abraçada i una besada són 
gests molt senzills, però evoquen una gran profunditat... 

Realitzar pares i fills junts les activitats de les pàg. 22, 23 i 27 del segon quadern.

REEXPRESSAM4

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.

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5


