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

FINALITAT I CONTINGUTS

Prendre consciència de la importància d’escoltar les pròpies necessitats i necessitats dels altres.
Valorar la importància d’expressar la pròpia necessitat.
Revisar si en la meva vida són més importants els propis plans o les necessitats dels altres. 

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

Els catequistes fan una senzilla escenificació d’una situació de dues persones que treballen i tenen dos 
rols distints: un és cap responsable d’una empresa d’assessorament de qualitat i l’altre és un treballa-
dor. Cal advertir que es tracta d’un diàleg fictici. Es dóna en moltes d’ocasions, però mai tan directe. No 
oblidem que està posat a l’inici de la sessió per a provocar el diàleg entre els pares. 

CAP RESPONSABLE: Volia parlar amb tu, perquè darrerament no estam gaire contents de tu, perquè 
no rendeixes prou. Abans eres capaç de visitar un client cada dia i proposar-li una auditoria de qualitat. 
A més, com que ets un gran relacions públiques, aconseguires que moltes empreses entrassin dins els 
plans de qualitat. Ara la cosa no va bé..., has tornat un gandul: just visites una empresa cada setmana.

TREBALLADOR: Ha de comprendre que hi ha molta de crisi...

C R: No me parlis de crisi... ja sé que s’han de visitar molts de clients perquè un ens sol·liciti la nostra 
assessoria, però el problema està en què tu ja en visites molt pocs... Tenim un projecte molt ambiciós, 
i l’hem de dur a terme, costi el que costi...

T: Estic passant un moment molt difícil...

C R: No fa falta que ho diguis... És clar que estam passant un moment molt difícil, però precisament hem 
de sortir d’aquest clot amb més feina, amb més esperit de sacrifici, amb més entrega per l’empresa...
T: Perdoni, és que estic passant un moment molt difícil a nivell personal...

C R: Com que personal? Has d’aprendre a separar les situacions personals de les laborals... Tots tenim 
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problemes, jo també, però això no és excusa perquè facem menys feina... 

T: Me podria escoltar? Estic passant una situació familiar molt greu i això m’afecta molt en el meu ritme 
de feina.

C R: (amb una veu tendra) És clar que et vull escoltar, jo estic aquí a l’empresa per escoltar tots els meus 
treballadors, però el que m’agradaria que entenguessis és que si et poses a treballar al ritme que feies 
anteriorment, veuràs com podràs relativitzar molts de problemes que en aquests moments et semblen 
insolubles... 

T: Però és que no sé com fer-ho... És molt fàcil com vostè ho planteja, però per a mi és impossible..., estic 
perdent la il·lusió de viure... Me pot escoltar? M’agradaria contar el que em passa... 

C R: Ara no tenc temps d’escoltar. En parlam a final de setmana... Potser convendria que anassis a un 
psicòleg que t’ajudàs a destriar les teves responsabilitats professionals de les familiars... 

PISTES PER A DIALOGAR
En aquest moment és important encetar un diàleg amb els pares per analitzar el que ha passat. Els 
convidam que analitzin els dos personatges. Segurament arrancaran fàcilment a parlar, perquè es tracta 
d’una situació que es pot donar amb freqüència. Fixa’t que hem optat per escenificar una situació laboral 
i no familiar, per evitar punyir en algunes ferides que puguin tenir ells com a pares.

Oferim alguns punts que seria interessant destacar en el diàleg; potser surtin, i si no, és bo que el cate-
quista els destaqui com a conclusió: 

u El cap responsable de feina tenia molt clar el seu projecte i el seu pla, i era això el que exigia al tre-
ballador.
u No l’escolta en cap moment. No li interessa per res la seva situació personal.
u No es pot separar tan fàcilment la situació personal de la laboral. I això cal tenir-ho en compte. 
u És clar que el cap responsable prioritza la feina a la persona. 
u Com se sent el treballador? Segurament no escoltat, no reconegut, o només reconegut per la seva 
capacitat de feina, i no per qui és... 
u Demana ajuda el treballador? En demanarà?
u Això no ens pot passar o no ens ha passat a nosaltres? Cal deixar la pregunta en l’aire: no demanis 
que et facin confidències a l’inici de la sessió. 

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 7,24-302

3 APROFUNDIM

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 

És molt important en aquest moment que els pares se n’adonin que canviam de pla... Fins ara hem dia-
logat. Ara volem escoltar la Paraula. Per això serà bo canviar de postura, posar-nos drets, o aclucar els 
ulls... 
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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 creim que 
tenim obligació de fer, ens posa un vel davant els 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 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 
la dona anant no al programa que té traçat (“primer als jueus”), sinó a l’angoixa de la mare.

Pot ser també una bona oportunitat per revisar les nostres actituds davant de les situacions que ens 
cansen, que no entenem, que ens molestes i veure-les com la gran oportunitat de superar la indi-
gència 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.

Fixem-nos en el paral·lelisme que hi ha entre el text de l’evangeli i el diàleg laboral inicial. El cap 
responsable també té un projecte, com Jesús, i d’entrada tots dos escolten més el seu projecte que la 
persona que pateix que tenen davant i els fa una demanda d’ajuda. La resposta de cadascun, però, 
serà molt diferent. Jesús deixarà de banda el projecte i obrirà la salvació als no-jueus, en canvi, el cap 
responsable no desisteix del projecte. 

REEXPRESSAM4

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 37 a la 43 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.

Les preguntes que vénen a continuació poden servir per a reflexionar a partir del text. En primer lloc, 
com sempre, hi dedicam un temps de silenci personal. 

Després, en un segon moment, ens reunim per parelles (per parelles de família) o, si no es creu opor-
tú, es fan grupets de tres. Al final ho posam en comú. 

Aquestes són les preguntes que poden servir per a la reflexió: 

a. Quines són les teves necessitats?
b. Les escoltes? Les expresses? Les comuniques?
c. O t’estimes més no escoltar-les treballant o entregant-te a “projectes”?
d. Amb qui?
e. Com descobreixes si allò que perceps com a necessitats ho són o simplement capricis?
f. Creus que en pots parlar amb Jesús? En pots dialogar amb Ell?
g. Ets sensible a les necessitats dels altres, o prioritzes els teus plans, 
o allò políticament correcte?
h. Com escoltes? 
i. Què prefereixes: fer cas a les necessitats dels altres o a les teves?



ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
GUIA DEL CATEQUISTA 4

4

Moment conclusiu

Ja saps que no es tracta d’una posada en comú, ni de forçar que expressin res del que han pensat si 
no volen. Però serà bo que el catequista destaqui alguns punts: 

	 u La importància de distingir entre necessitats i capricis. Això passa pel silenci, 
 per la reflexió, per escoltar molt, per cuidar la vida interior. 

	 u És important també destacar que cal anar alerta a prioritzar les pròpies necessitats 
 o les dels altres. Totes són importants. 

	 u Insistir en la importància de la pregària, de parlar a Jesús, de contar-li les nostres 
 necessitats. 

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

Oferir la pregària el dia de Nadal a la família, o en el raconet de pregària de casa, decorar amb un 
betlem, encara que sigui un dibuix a un lloc destacat de la casa, i anar realitzant dia a dia les pàgines 
30 i 31 del quadern amb els pares, i compartir i posar en pràctica les paraules que surten als adhesius.

Continuam la trobada tots junts


