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EL CRIST DE LA PASSIÓ

FINALITAT I CONTINGUTS

Prendre consciència, seguint amb el que vàrem treballar a la sessió anterior, que en les decisions posam 
en pràctica la nostra escala de valors. 

Per prendre decisions necessitam referents que ens ajudin a resoldre les situacions difícils o a sortir-ne. 

Els cristians tenim en Jesucrist aquest referent a l’hora de prendre decisions.

Partirem d’experiències fonamentals de la vida que hem tengut nosaltres per així aproximar-nos a con-
templar un dels moments més fonamentals de la vida de Jesús: la Passió. 

En la Passió Jesús pren moltes decisions: descobrim des d’on les pren? Què s’hi juga? Per què ho de-
cideix així? Què genera la persona de Jesús?

Al final, el cristià és aquell que viu seguint el Senyor, i desitja viure els moments de creu amb els criteris 
i amb els sentiments amb què els visqué Jesús. 

És important al final d’aquesta trobada formular la proposta explícita de l’anunci de Jesucrist i una con-
vidada a seguir-lo.
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CONVÉ FER UN ADVERTIMENT CLAR: cal anar molt alerta amb els sentimentalismes. 
Pensem que les imatges que veurem de la Passió ens poden conduir a uns sentiments de 
compassió cap a Jesús que són molt nobles, però si ho enfocam des d’aquí equivocam 
totalment l’objectiu d’aquesta sessió de catequesi. 

MATERIAL

 • Bíblia
 • Bolígraf
 • Folis i fulls petits de paper
 • Imatges (fotografies)
 • Ordinador portàtil i projector
 • CD amb l’enregistrament
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ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 DINÀMICA INICIAL

Començam recordant als pares que en la darrera trobada parlàrem de prendre decisions junts, 
i concretament al final de la sessió, els convidàvem a parlar en parella, duent a la memòria un 
moment d’una decisió delicada que havien hagut de prendre, i a partir d’aquesta experiència els 
convidàvem a reflexionar sobre el procés de decisió que havien seguit. Tot això ens ajuda més a 
conèixer-nos millor. 

Fixem-nos que en aquestes trobades de catequesi de pares el gran material catequètic és la 
pròpia vida. Constantment partim de la pròpia experiència vital, perquè sens dubte és el gran pa-
trimoni de l’adult per anar-hi descobrint en la seva profunditat el Déu que s’hi amaga i el missatge 
que ens comunica. 

Avui inicialment els convidam a tornar a partir de la pròpia vida. Ho farem a través de la dinàmica 
de la foto-paraula. Col·locam fotografies en terra, enmig de la sala, i els convidam a mirar-les en 
silenci (ens pot servir una musiqueta de fons). Cadascú ha de triar la fotografia que li recordi un 
moment de la seva vida on ha viscut una experiència vitalment fonamental: una gran experiència 
d’afecte, de dolor, de por, de traïció, de perdó, de no-sentit, d’anar perdut, d’immensa satisfacció, 
de presa de decisió, de sentir el reconeixement de l’altre, de fracàs, de burla, d’abandó, etc.

Passada una estona, els convidam a agafar la fotografia que han triat i, tenint-la en les mans, els 
convidam a explicar-nos breument aquell moment de la seva història personal. Si justament dos 
han elegit la mateixa fotografia, se la passen a l’hora d’explicar-la. No cal forçar que l’expliquin, 
però cal motivar-ho i facilitar-ho.

Una vegada que tots han exposat el moment vital de la seva vida, els explicam que avui con-
templarem alguns moments de la Passió de Jesús. Es poden fer moltes lectures de la Passió, o 
contemplar-la de moltes maneres, però ara els convidam a contemplar-la des d’aquesta clau: es 
tracta d’un moment molt dur, dramàtic, d’un home, Jesús, on es posa en joc tota la seva escala de 
valors, el seu projecte vital, les seves relacions, fins i tot la seva espiritualitat... Intentem descobrir 
com ho viu Jesús, amb quins sentiments ho afronta, com ho resol...

En les imatges que veurem hi ha una confrontació entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida... 
Jesús es decanta, es decideix pel bé i la veritat, perquè ens vol demostrar que el mal no té la 
darrera paraula... 
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CONTEMPLAM LA PARAULA I HI APROFUNDIM2

Avui contemplarem la Paraula de manera audiovisual. Però també els convidam a contemplar-la 
amb profunda delicadesa i amb el cor obert. 

Veurem algunes seqüències de la pel·lícula La Passió de Crist de Mel Gibson i després de veure 
cada seqüència, el catequista pot anar fent algun comentari... Cal no propiciar massa el diàleg, per 
evitar trencar el clima de pregària...

Acabam la catequesi a l’església o a una capelleta o oratori. I allà llegim el fragment de Getsemaní 
segons sant Marc (14,32-42). Quin és el secret de Jesús? Quina és la font d’on treu la força Jesús? 
De la intimitat amb el Pare. Fixem-nos que l’Evangeli de Marc posa en boca de Jesús Abba: és 
el mode com els nins hebreus comencen a balbucejar quan són nadons... I així es dirigeix Jesús 
al Pare..., en el moment més dramàtic de la seva vida acudeix a la gramàtica dels nadons, quan 
l’experiència de la confiança i la seguretat encara no és conscient, però és una necessitat vital... La 
fe també és confiança sense tenir-ne una seguretat absoluta... Tant de bo que també els nostres 
fills siguin capaços, en els moments difícils de la seva vida, de poder dir a Déu “abba”, o “mon paret” 
o “ma mareta”, i aquesta experiència haurà començat a la llar, en els teus braços, amb les teves 
carícies..., i a poc a poc haurà anat descobrint la fesomia d’aquest Déu Pare entranyable...

És important acabar la catequesi fent un anunci explícit de Jesús amb una proposta (pots 
utilitzar unes paraules semblants): “I a tu t’agradaria que la font del sentit de la teva vida nasqués 
d’aquesta íntima relació amb Jesús? A tu, pare i mare que véns a la catequesi, que ja ens co-
mençam a conèixer, et convit que el descobresquis en el més profund de la teva vida, en el dia a 
dia de ca teva... Això jo ho he descobert (diu el catequista), a mi el Senyor m’ha salvat, i et convid 
a descobrir-ho també, perquè pot esser la font de la teva felicitat...”

Pensem també en tants de màrtirs i missioners que han donat la seva vida per l’Evangeli, per la 
vida de Jesús, pels altres... S’han pres seriosament la vida de Jesús, la seva vida també és veritat... 
Ells també són testimonis.

Ho feim diferent de les altres vegades. Els convidam a fer una estoneta de silenci. Els convidam a 
rebobinar tot el que han vist i sentit en aquesta sessió. Els convidam a meditar en la manera com 
decideix Jesús i com ho fan els altres. És impressionant tant d’amor i tanta força de Jesús... Els 
convidam a fiar-se de Jesús, i a demanar-li el do de la fe, el do de poder obrir el cor i els ulls a la 
seva vida, a deixar que hi entri... 

Serà bo que els donem una papereta i que els convidem a escriure-li alguna cosa a Jesús o que 
l’escriguin al seu quadern... Els paperets, els poden dipositar en una cistella. Els convidam que 
parlin del que estan vivint, que en parlin en parella, i que cerquin un catequista o un capellà per 
compartir amb ell o ella tot el que hem anat vivint durant aquest procés. 
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