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JESÚS

FINALITAT I CONTINGUTS

Continuam aprofundint en el que vol dir “Creure”, tenir fe, sobretot tenint en compte que en la trobada 
d’avui celebrarem l’entrega del CREDO als nins.

Acostar-nos a la persona de Jesús de Natzaret, a Jesucrist, que ens revela Déu Pare. Es tracta de 
mostrar la nostra passió per Jesús.

El catequista, més que esforçar-se per ensenyar una doctrina sobre Jesús, hauria de demostrar la 
passió que sent per Jesús. Així com altres temes tractats eren més “teòrics”, en aquest ha de quedar 
patent que Jesús és el que ens té enamorats.

En aquests fulls trobareu molt de material; és evident que el catequista no l’ha de llegir tot; haurà de fer 
una síntesi a partir del perfil del seu grup i del moment en què viuen. 

MATERIAL

• Bíblia
• Fotocòpia de les fitxes - annexos
• Fotocòpies del llibre de Josep Codina
• Bolígrafs
• Folis
• Targes de dos colors diferents (per exemple: grogues i blaves)

ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 INTRODUCCIÓ A LA SESSIÓ D’AVUI

Recordam la sessió del mes de desembre (fitxa 4): La fe és una trobada. I dèiem que a l’origen de la fe 
cristiana sempre hi ha l’adhesió personal a la persona de Jesús. A mesura que el coneixem esdevé 
més profund i va creixent l’amor, aquesta adhesió anirà implicant, cada vegada més, tota la persona i 
tota la vida del qui creu. 
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Cf. JOSEP CODINA I FARRÉS, Donar Vida a la Fe. 40 temes per a reflexionar i dialogar, 
Barcelona, Claret, 2010, 32.
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Per això la “fe cristiana” mai no es podrà reduir a un sentiment o a unes pràctiques religioses, i 
menys encara, a un certificat de baptisme o a la celebració de la primera comunió o del casament 
per l’Església. 

La fe, com l’amor, és una opció personal lliure que brolla d’uns coneixements, d’unes vivències 
i d’unes conviccions personals, i evidentment el context familiar i social hi influiran molt. Aquesta 
opció personal s’ha d’anar refent i alimentant constantment.

Però qui és Jesús, què en saps d’Ell? Què te n’han dit? Què és el que més admires de Jesús?

Deim amb molta facilitat que la fe ha de tocar (ha de configurar, ha de donar sentit a) tota la nostra 
vida..., però què vol dir això? Quan contemplam la vida de la persona, davant la vida i la mort, ens 
trobam com davant un misteri. Hi ha unes realitats que intuïm però que no podem comprendre del 
tot ni explicar... Què et qüestiones des de la vida i des de la fe?

Feim grupets petits (màxim de 6 persones). A cada grup se li donen targes de dos colors diferents 
(per exemple: grogues i blaves). I se’ls proposa un diàleg sobre Jesús. Entre ells parlaran a partir de 
les preguntes que ja llançàvem a la introducció:

 • Qui és Jesús, què en saps d’Ell? Què t’han dit? Què és el que més admires de Jesús?

Després de parlar-ne un poc concloem el diàleg escrivint algunes qüestions a les targes de colors. 
Cada grup en pot omplir una o dues de cada color:

 • A les de color groc (p.e.) escrivim el que més admiram de Jesús.
 • A les de color blau (p.e.) hi escrivim el que ens qüestiona de Jesús.

Feim la posada en comú de les targes: un representant de cada grup les explica. El catequista haurà 
d’estar molt atent al que diuen, tant del que admiren com del que es qüestionen de Jesús. 

El catequista pot concloure que en aquesta trobada entrarem a guaitar un poc en la persona de 
Jesús, i serà descobrint-lo a Ell, a poc a poc en la vida, que anirem trobant un horitzó de resposta a 
les preguntes que es fan. 

Mc 1,21-39
És important que cuidem aquest moment d’escolta de la Paraula. Que ens posem drets, que aclu-
quem els ulls, que acompanyem aquest moment encenent un ciri... 

DINÀMICA PER A INICIAR LA SESSIÓ2

ESCOLTAM LA PARAULA3
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És important que a l’hora de fer l’aprofundiment o la catequesi tenguis en compte el que han 
manifestat a la dinàmica anterior.

Us pot ser útil un text que pots trobar al llibre de JOSEP CODINA I FARRÉS, Donar Vida a la Fe1.  
El pots llegir amb els pares, o prendre’n nota per fer la teva catequesi, o simplement donar-los-ho 
fotocopiat perquè el duguin a casa. 

REEXPRESSAM5

Moment de treball personal
A partir de tot el que hem parlat de Jesús de Natzaret, ja des de l’inici de la trobada, convidam els 
pares a respondre dues preguntes, i a fer un gest, tal i com està indicat a la fitxa. 

El gest consistiria o bé que el catequista convidàs a fer un moment de silenci a cada un dels pares 
que participen en la trobada i els convidàs a escoltar al seu interior aquestes paraules de Jesús 
que representen la seva proposta (en aquest cas les llegiria el catequista); o bé que els les donàs 
escrites, tal com les tenim a la fitxa annex, en una tarja, dins un sobre i que ells mateixos les 
llegissin en un moment personal de silenci (millor si està acompanyat d’una musiqueta de fons). 

És important que els pares es preguntin què senten o com se senten quan escolten aquesta 
proposta. Encara que ens costi, cal animar els pares a fer aquest gest, que s’atrevesquin a parlar 
amb Jesús, a escoltar-lo. Per això el catequista s’ha d’atrevir a proposar-ho.

És important que el catequista guiï aquest moment. 

Moment de treball en parella
Es troben per parelles i comenten el que han viscut en el moment personal. Fixem-nos que el 
moment personal té molta d’importància. Encara que als pares els costi aquest moment, no po-
dem deixar de proposar-los amb insistència que el visquin en silenci, perquè precisament en el 

Millor que es llegeixi d’una bíblia, i no directament de la fitxa. Després es pot llegir la breu cate-
quesi que es troba a la fitxa i comentar-ho. 

Ja sabeu, perquè ja ho hem repetit en la preparació de les sessions anteriors, que un catequista 
no es pot atrevir mai a fer una catequesi sobre un fragment de la Paraula de Déu sense abans 
haver-lo contemplat i pregat. 

Cf. JOSEP CODINA I FARRÉS, Donar Vida a la Fe. 40 temes per a reflexionar i dialogar, 
Barcelona, Claret, 2010, 32.
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moment que vivim de tants de renous i estrès, els hem d’educar (també als adults) a passar gust 
del silenci. 

Moment de treball en grup
Es tracta de fer un moment conclusiu de posada en comú de tot el que han viscut a la sessió. 


