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LA FE ÉS UNA TROBADA

TEXT DE REFERÈNCIA

Guarició del criat d’un centurió (Mt 8, 5-10)
Jesús va entrar a Cafarnaüm. Un centurió l’anà a trobar i li suplicava: 
--Senyor, el meu criat és a casa al llit amb paràlisi i sofreix terriblement. 
Jesús li diu: 
--Vinc a curar-lo. 
El centurió li respon: 
--Senyor, jo no sóc digne que entris a casa meva; 
digues només una paraula i el meu criat es posarà bo. 
Perquè jo mateix, que estic sota les ordres d’un altre, tinc soldats a les meves ordres. 
I a un li dic: “Vés-te’n”, i se’n va, i a un altre: “Vine”, i ve, i al meu criat li mano: “Fes això”, i ho fa. 
Quan Jesús ho sentí, en quedà admirat i digué als qui el seguien: 
--Us asseguro que no he trobat ningú a Israel amb tanta fe. 

Reflexionem primer: què no és la fe cristiana?

m La fe cristiana no és una forma de religiositat natural: preg quan em sent perdut, 
perquè tenc problemes..., esperant que Déu me’ls solucioni, com si fos el geni de la làmpada màgica.
m Entenc la fe cristiana com una sèrie de ritus que convé complir per ser bona persona, 
per tenir sort en la vida.
m La fe és un conjunt de normes ètiques que regulen el nostre comportament.
m És una filosofia... 
m Una cosa infantil...
m Una realitat irracional...
m Una manera d’explicar el que no és explicable (és un invent, una projecció dels homes...).
m El nostre esforç per trobar Déu...

Llavors, què és la fe cristiana?

m La fe cristiana és un encontre, una experiència, una aliança, una història d’amor.
m Cal ajudar els pares a descobrir la profunditat de l’experiència de la fe, des de la profunditat de la 
seva experiència de relació, de la confiança interpersonal...
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m Des d’aquí contemplem l’encontre del centurió amb Jesús. Seria molt interessant que el cate-
quista contàs l’encontre, recreant-lo des de la seva imaginació. És important imaginar com es miren, 
com es parlen Jesús i el centurió, ajudar-los a prendre consciència de quin és el motiu, el desig 
profund que mou el centurió, del perquè de la seva resposta a Jesús que no se sent digne.
 
Fixem-nos que el centurió no és jueu, no és tampoc deixeble de Jesús. Jesús descobreix la seva 
immensa bondat, i aprofita aquesta encletxa de la bonhomia per entrar-hi. El que salva el centurió 
no és la pietat, sinó la seva capacitat de fer el bé, el seu racó interior de bondat, la possibilitat que hi 
ha dins la seva humanitat per desplegar totes les seves capacitats per fer el bé, i això és un trampolí 
per a la fe... Creus que aquesta vida, la vida de Jesús de Natzaret, salva? 

m És clar que per ajudar els pares a entrar dins la història, el catequista l’haurà hagut de contem-
plar primer, en el seu silenci interior, en un moment d’intimitat amb Jesús, escoltant la seva Paraula. 
Aquesta sessió és una oportunitat molt interessant per a l’aprofundiment de la fe del mateix cate-
quista.
m Des d’aquí, és interessant destacar com de l’encontre amb Jesús persones molt concretes, com 
nosaltres, han canviat la seva vida. Pensem en l’encontre amb el centurió (Mt 8, 5-10), la història de 
Zaqueu (Lc 19,1-10), la crida de Joan, Andreu, Simó, Felip, Natanael (Jo 1,35-51).

Avui, on trobam Jesucrist?

m Descobrim que trobam Crist en la nostra vida, en el món de les nostres relacions perso-
nals, i des d’aquí podem descobrir Jesús en l’Església, que és abans que res “experiència 
de comunitat, de fraternitat, de relació...”. 
m Atreveix-te, tu, pare o mare, a parlar, a relacionar-te amb Jesús, a intimar amb Ell.

m Fixem-nos que la fe cristiana està lluny de la interpretació individualista de la fe, o intimista-
sentimental. 

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

4Què entens, ara, per fe cristiana?

4Creus que la relació amb Jesús pot aportar alguna cosa a la teva vida? Què hi pot aportar?

4T’agradaria descobrir i aprofundir més en la teva experiència de fe, entesa com a trobada amb el 
Senyor?

4Comença a escriure una carta (completa-la a casa), des del teu cor, adreçada als teus fills, rela-
cionada amb tot el que has vist a la sessió, el perquè creus important aquesta catequesi, què és el 
que et fa ser aquí, què cerques per als fills... (el proper dia la podries dur completada).


