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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUIA DEL CATEQUISTA 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)

FINALITAT I CONTINGUTS

Que es plantegin com viuen les situacions de pròpia indigència: des de la lamentació i acritud, o des 
del pas coratjós de la gratuïtat?

Prendre consciència que la proposta que ens fa Jesús és de gratuïtat i d’amor davant la indigència, 
com a via per assolir la felicitat.

Prendre consciència que aquest pas de la indigència a la necessitat sols es pot fer amb l’ajuda de Déu. 

MATERIAL NECESSARI
 Bíblia
 Projector
 Ordinador
 CD

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

Visualitzam algunes escenes de la pel·lícula Los miserables.

PISTES PER A DIALOGAR

A partir de la visualització de la pel·lícula, encetam un diàleg. Et poden ajudar les preguntes següents: 

u Creus que la gratuïtat i el perdó poden provocar un canvi en la persona de l’altre? O més aviat tot el 
contrari, poden provocar que se’n rigui més de la persona que ha estat generosa amb ella?

u Has tengut en algun moment alguna experiència semblant? 

u La proposta de Jesús va en aquesta direcció: com la valores? La veus difícil? Impossible?

També podríem iniciar la sessió contant una petita experiència. Aquesta podria ser o bé alternativa a 
la visualització de la pel·lícula o complementària. Es tracta de l’experiència següent, que em va contar 
una senyora. La podeu contar en primera persona, o com si algú vos l’hagués contada. 
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“El dia de cap d’any vaig anar a l’hospital general, a la planta de cures pal·liatives a veure un malalt. 
Estant amb ell i la seva família, la seva dona em va contar com varen viure la nit de cap d’any. Ella em 
contà: “Me’n vaig anar i vaig encarregar a un bon restaurant que em duguessin un bon sopar de cap 
d’any per als meus fills, el meu home i jo, i ens ho passarem molt bé. De fet, tot el personal sanitari de la 
planta que estava de guàrdia va venir a brindar amb nosaltres. Perquè, mira, (i aquí ve l’impressionant), 
jo ja ho dic als meus fills, en la vida poques coses se trien; n’hi ha moltes que et vénen donades. Jo no he 
triat, per exemple, la malaltia del meu home, ni ell tampoc...; però sempre hi ha un marge de llibertat. Jo 
ahir vespre me podria haver sentit la dona més desgraciada del món i lamentar-me tot el temps, o optar 
per viure aquella nit estant a prop de la meva família, del meu home i els meus fills, expressant-los que 
m’importen de molt i l’estimació que sent per ells. Ja sé que amb aquesta actitud no curaré el meu marit, 
i lamentant-me tampoc, però de viure-ho d’una manera o l’altra en la vida tot té un altre color”. 

Es tracta de contar aquesta experiència amb molta delicadesa, sobretot perquè en el grup de pares hi 
pot haver persones que hagin viscut coses semblants, i no les hagin viscudes bé... És molt important fer 
veure que és clar que no sempre podem ser positius, però el que és cert és que quan vivim les coses des 
d’aquesta clau tot té un altre sentit. Fixem-nos que així també va viure Jesús el drama de la Creu. 

 ESCOLTAM LA PARAULA
 Mc 12,41-442

3 APROFUNDIM

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/da 
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 
quant 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.

Per preparar l’aprofundiment, pots llegir de la pàgina 44 a la 51 del llibre: 
TEODOR SUAU, Les dones a l’evangeli de Marc, Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1997.
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Podem establir un cert paral·lelisme de la dona del text amb la dona que ens conta la seva experiència 
en la nit de cap d’any. 

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 troba 
oportú, es fan grupets de tres. Al final ho posam en comú. 

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

 a. Has viscut alguna experiència semblant de gratuïtat?
 b. Has estat receptor o donant?
 c. Què has sentit? Com t’has sentit?
 d. Has experimentat en algun moment la indigència, o sentir-te perdut/da o bloquejat/da per  
 una situació que et faci sentir d’entrada una persona desgraciada? Ho has viscut des del   
 “marge de llibertat adulta” que comentava la senyora que tenia el seu marit a l’hospital, que  
 hem contat a la dinàmica inicial?
 e. Vols viure la vida des de la clau de la gratuïtat que ens proposa Jesús?
 f. Demana-li ajuda a Jesús.

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. 

Ensenyar als pares les formes de pregar, col·locar la icona al raconet. I jugar  a fer de periodistes fent 
les preguntes de la pàgina 38 del quadern als pares, padrins..., i s’apuntaran a un paper, que hauran 
de dur el pròxim dia.

Continuam la trobada tots junts.

REEXPRESSAM4

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5


