
1

ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 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)

Text de l’Evangeli de Marc (7,24-30)
Guarició de la filla d’una sirofenícia 
Jesús se’n va anar d’allí i arribà al territori de Tir. Va entrar en una casa i no volia que ningú ho sabés, 
però no pogué passar desapercebut. De seguida va sentir parlar d’ell una dona que tenia una filla 
posseïda d’un esperit maligne, i vingué a prosternar-se als seus peus. La dona, que era pagana, siro-
fenícia d’origen, pregava a Jesús que tragués de la seva filla el dimoni. Ell li va dir: --Deixa que primer 
s’alimentin els fills. No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets. Ella li respon: --Senyor, 
també els gossets, sota la taula, mengen les engrunes que els fills deixen caure. Llavors Jesús li digué: 
--Ja que has respost així, vés, que el dimoni ja ha sortit de la teva filla. Ella se’n va anar a casa seva i 
trobà la nena estirada al llit. El dimoni l’havia deixada. 

Comentari
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 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 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.

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

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?


