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LA FAMÍLIA EN PREGÀRIA
Què és pregar? Com podem pregar?

Cal veure la relació que hi ha entre aquesta sessió de catequesi i l’anterior: si la fe és relació amb 
Jesús, la pregària és la mediació, és la via que ens possibilita aquesta relació íntima, profunda, amb 
Jesús. 

Convé tenir clar que moltes de vegades quan parlam de la “pregària” ens referim únicament a pre-
gàries, a dir o fer oracions. Per això és molt important superar una idea equivocada de pregària que 
es redueix a fórmules i pràctiques.

L’important és descobrir que la pregària cristiana és deixar actuar Jesús en el propi cor i en la pròpia 
vida. I sols així, quan la pregària és autèntica, tota la vida de la família és il·luminada. Unir fe i afec-
tes, vida humana i vida divina: vet aquí la bellesa de la pregària. 

El perill més gran és aquell de pensar que la pregària consisteix a demanar a Déu els nostres desitjos 
i les nostres necessitats. Per això tantes frustracions de cristians que han pregat per algunes neces-
sitats seves i s’han sentit oblidats i abandonats per Déu. 

En realitat la pregària és fiar-se de Déu, deixar que Déu actuï dins la nostra vida i demanar-li que 
puguem estar en profunda sintonia amb la seva voluntat.

La pregària és una mirada profunda i amorosa de la realitat i, per tant, és una actitud autènticament 
humana.
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Ja sabeu aquella anècdota de dos germanets bessons que eren a una església pregant. 
Quan sortien es trobaren el capellà, que era també assegut a un banc. Ell els demanà: “Què 
fèieu ara?”; ells responen: “Estàvem pregant”... “Ah –diu el capellà–, i què li demanàveu 
a Jesús?”. Un d’ells respongué: “Jo li he demanat que aprovi l’examen de matemàtiques, 
que dissabte puguem guanyar el partit de futbol, i que el meu padrí es posi bé...”; l’altre, en 
canvi, va dir: “Jo li he demanat simplement que m’estimi i que estigui amb mi perquè pugui 
fer bé els exàmens, perquè pugui jugar bé el partit, i perquè pugui estar devora el meu padrí 
i transmetre-li estimació...”.

De vegades podem viure amb Déu una relació: tu em dónes, jo et don. Entendre la religió 
com una sèrie de pràctiques que paguen a Déu allò que Ell ens concedeix per respondre a 
les nostres necessitats. En el fons, aquesta es tracta d’una actitud precristiana. 

L’autèntica pregària és aquella que es fia de Déu, que dóna coses bones als seus fills, 
aquella que invoca l’Esperit com a guia de la ment i del cor. 
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La pregària no ha de canviar Déu, ens ha de canviar a nosaltres, educar-nos a no desitjar altra 
cosa que el millor per a nosaltres, que només Déu coneix. 

Moltes vegades feim responsable Déu de coses que són responsabilitat nostra o de l’esdevenir 
de la vida: de les guerres, de la fam, d’una malaltia... Això és una actitud infantilista.

Quan tenim una malaltia que els metges no poden resoldre, què demanam als nostres amics? 
Simplement que ens estimin, que ens vénguin a veure, que ens abracin... I això no és res? 
Això és molt, és el més gran que ens poden oferir... Això és el que ens ofereix Déu: la seva 
companyia, la seva amistat, el seu afecte... Aquest és el gran do, és el gran regal que ens vol 
oferir i que li hem de demanar a la nostra pregària. 

• Les formes clàssiques de la pregària cristiana són moltes: la pregària d’acció de gràcies, la 
d’alabança i adoració, la pregària de súplica, d’intercessió o de lamentació, la pregària de perdó, la 
pregària personal o la comunitària o litúrgica. 

• Val la pena destacar la importància del silenci, com a actitud interior per a la pregària. El silenci 
esdevé una teràpia en el moment actual, sobretot per als educadors.

• En el nostre context volem reflexionar sobre la pregària domèstica. Quins són els avantatges 
que té una família quan aconsegueix introduir la pregària en la vida quotidiana de la llar?

l Un creixement de pau, harmonia i de totes les virtuts que fan de la família una experiència 
reeixida.
l Un augment de la unitat, perquè la pregària reforça interiorment els vincles d’amor i obri el 
cor al diferent.
l La correcció dels defectes, correccions que es deriven de l’escolta de la Paraula de la veritat 
que il·lumina el cor.
l L’ablaniment de les tensions, de les dureses, de les ofenses que ve de donar una nova 
possibilitat a les relacions.
l Aturar la televisió en alguns moments de la jornada per dedicar temps al Senyor.
l Transformar la casa d’alberg en família, perquè la Paraula i la pregària motiven a una con-
frontació seriosa sobre moltes realitats i arguments.
l Els pares esdevenen educadors no sols del comportament, sinó sobretot de la vida espiritual 
perquè donen als fills un exemple concret d’alta talla interior.
l Hi haurà menys discussions i baralles i més disponibilitat a la comprensió i a compartir 
moments del dia a dia.

La pregària ha de ser viva sobretot en nosaltres pares, adults. Aquells pares que preguin només per 
fer pregar els fills no creixeran, i donaran un equivocat testimoni als més petits. Els fills, en canvi, 
comprendran fàcilment que un pare o mare que prega té una forta arrel en la pròpia vida exterior i 
en la vida interior. 
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PISTES MÉS CONCRETES PER A UN PETIT PROJECTE DE PREGÀRIA EN FAMÍLIA

No es tracta que tothom ho hagi de fer tot. Es tracta de pistes perquè els pares puguin anar iniciant un 
petit projecte de pregària quotidiana a casa, per a dur a la pràctica ja en aquest moment.

• Trobar el temps, al matí o al vespre, per llegir en parella la Paraula de Déu (suggerir l’evangeli del 
dia o del diumenge).

• A cada casa cercar el “racó de Jesús”, amb la Bíblia o alguna imatge significativa.

• Beneir la taula (cartes de PPC).

• Acompanyar els fills en la pregària de la nit, donant-los la benedicció amb un simple signe de la creu 
al front. 

• Practicar la pregària a la porta (JUANJO FERNÁNDEZ SOLA, La pregària de la porta, Barcelona, 
Claret, 2007). Penjar cada dia o cada setmana una frase, un dibuix o un valor perquè pares i nins hi 
reflexionin.

• Transformar en pregària les diverses ocasions de festa i de memòria de la família, fent-hi entrar també 
els problemes del món dins l’oració.

• Valorar molt les etapes religioses (baptisme, aniversaris, dols, etc.), de la família.

• Viure l’eucaristia dominical junts, valorant alguns signes domèstics durant l’any litúrgic. 

• Fer alguna peregrinació a un santuari marià. 

Aquesta llista no ens ha de fer caure en l’error de pensar que la pregària està feta de pregàries; però el 
que intentam sobretot és fer present dins el teixit de la vida quotidiana la presència constant del Senyor. 

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

 1. Havia pensat mai que la pregària fos això?
 2. Pens que la pregària pot fer créixer la nostra família? En quins aspectes?
 3. Em fa il·lusió provar-ho a casa amb els nins, amb la meva parella?
 4. Per on he de començar o com he de continuar?


