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CATEQUESI DE FAMÍLIES 
TEMPS I 
CELEBRACIÓ 1a 
 

LA CONFIANÇA 
Celebració amb els pares i els nins 

 
Abraham, l’home de confiança en Déu 

 
Aquesta celebració és pensada per a fer al final de la primera sessió o en un altre 
moment, abans de la segona. Hi poden participar els infants. És una celebració 
pensada perquè vagin entrant en la dimensió espiritual, algunes coses que donam per 
suposades, no es faran, per exemple, en nom del Pare, del Fill... Això no vol dir que si es 
troba oportú, no es pugui fer. 
Cal que el celebrant, catequistes, acompanyants de pares l’adapti a les circumstàncies: 
cants, pregàries, etc.... Hem de tenir en compte que per ser la primera celebració amb 
el grup no hi ha lloc per a la improvisació, tot ha d’estar ben calculat, per aquest motiu 
hem de tenir en compte si els nins preparen res. El qui presideix la celebració hauria de 
ser el prevere, però en darrer terme ho podria fer un catequista. 
La primera celebració de Jesús és el Senyor, és l’entrega del catecisme. La incorporam 
a la nostra celebració de la Paraula. Si aquesta entrega es fa dins l’eucaristia, se 
segueix l’esquema de la Guia dels catequistes 1: pàg. 34-35. 
 
L’objectiu 
Aprofundir la confiança, deixant-nos penetrar per la llavor de l’amor de Déu. 
Posam l’accent en la Paraula més que en altres gests o símbols. 
 
Material: 
Paper i bolígrafs per a escriure les pregàries. 
Un petit detall: un ciri o semblant per a posar al racó de pregària. 
 
Ambientació 
Reunits a la sala de catequesi o bé a l’església o capella, si és possible en cercle, fins i 
tot els infants podrien asseure’s en estores en terra. Si és a la sala de catequesi o 
també a l’església: posar una icona, la Paraula de Déu, un ciri, etc...., posar-hi un poc 
de color i bon gust. Pensam que el lloc no ha de convidar a la dispersió, ni tampoc hem 
d’estar estrets. En aquesta celebració l’important no és el lloc, sinó que hem 
d’aconseguir un clima de pregària. 
 
Inici de la celebració 
El qui presideix comença amb una monició de benvinguda, convidant-los, després de la 
catequesi, a tenir un moment de pregària. Hem d’aprendre a confiar en el Senyor. 
convidam a fer un moment de silenci i llavors iniciam amb un cant, senzill, pensat més 
per als nins. 
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Paraula de Déu 
A continuació un/a catequista fa una breu introducció a la lectura d’Abraham. Vos ne 
suggerim una. 
 

Abraham, al llarg de la seva vida s’ha convertit en un amic de Déu. 
Podríem dir en certa manera que Déu ha domesticat Abraham. Però dins 
tota relació, l’amistat va diversificant-se, canviant, sempre a més i millor. 
Un pot aprofundir en l’amistat si confia en l’altre. Si confia en la nova 
proposta. Déu convida Abraham a confiar en Ell, a deixar-se portar. A tirar-
se-li als braços. 
 

Lectura del llibre del Gènesi                                                   (Gn 17, 1-8; 15.19) 

 

Quan Abram tenia noranta-nou anys, se li aparegué el Senyor i li digué: 
–Jo som el Déu totpoderós. Viu seguint els meus camins i sigues 
irreprensible. Faré una aliança entre jo i tu, i serà nombrosíssima la teva 
descendència. 
Abram es va prosternar amb el front a terra i Déu li digué: 
 –Mira, aquesta és la meva aliança entre jo i tu: seràs pare d’una multitud 
de pobles. Ja no et diràs més Abram; el teu nom serà Abraham, perquè et 
faré pare d’una multitud de pobles. Et faré molt i molt fecund; els teus 
descendents formaran diverses nacions, i de tu sortiran reis. Mantindré la 
meva aliança entre jo i tu, i amb les generacions que et succeiran. Serà 
una aliança perpètua: jo seré el teu Déu i el Déu de la teva descendència. 
A tu i als teus descendents, vos donaré el país de Canaan, on ara vius com 
a immigrant. Serà possessió d’ells per sempre; i jo seré el seu Déu. 
Després, Déu digué a Abraham: 
–A la teva esposa, no lli diràs més Sarai, sinó Sara. 
I Déu continuà: 
–Sara, la teva esposa, et donarà un fill, i li posaràs el nom d’Isaac. Amb ell i 
amb la seva descendència mantindré per sempre la meva aliança. 
     Paraula de Déu 
 
 
Després de  la lectura feim un moment de silenci i cantam qualque antífona, senzilla, 
fàcil d’aprendre per la repetició. Cant: ________________________ 
A continuació un/a catequista fa una breu introducció a la lectura de l’evangeli: 
 

Escoltarem una paraula de Jesús. Jesús tenia un estil de parlar molt planer, 
ho feia amb petits contes o explicacions tretes de la vida de cada dia. Avui 
n’escoltarem dues paràboles, veurem com Jesús s’inspira en la naturalesa 
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per contar-nos qualque cosa sobre nosaltres mateixos. Les paraules de 
Jesús, les escoltam drets. 
 

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc                                   (Mc 4, 26-32) 

 

En aquell temps deia Jesús: «Amb el Regne de Déu passa com quan un 
home sembra el gra a la terra. De nit i de dia, mentre ell dorm o està aixecat, 
la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. La terra, tota sola, 
produeix primer els brins, després les espigues i finalment el blat granat dins 
les espigues. Llavors, quan el gra ja és a punt, se'n va segar-lo, perquè ja ha 
arribat el temps de segar».  
Deia també: «A què podem comparar el Regne de Déu? Quina paràbola li 
cauria bé? És com un gra de mostassa, la més petita de les llavors, però un 
cop sembrada, es posa a créixer i acaba més gran que totes les hortalisses, 
amb unes branques tan grosses que els ocells es poden ajocar a la seva om-
bra». 
      Paraula del Senyor 
 
  
Comentari o homilia 
Encara que Déu prometi a Abraham una descendència, “pare d’una multitud de 
pobles”, fa falta que Abraham confiï en aqueixa paraula que Déu li diu. La promesa es 
realitzarà en el temps, no per art de màgia. Les coses necessiten temps. Recordem la 
lectura del petit príncep: ell li manifesta a la guineu que no té temps, perquè ha de fer 
amics. Aquella li demana paciència, temps per a ser domesticada. Cada dia podrà 
asseure’s un poc més a prop d’ell. Començam una experiència nova. Que ens durà a 
acostar-nos cada dia més a prop de la teva parella, dels teus fills. Però cada vegada 
serà més curta la distància que hi ha entre els diferents membres del grup. Perquè els 
uns als altres ens domesticam. Però també venim a conèixer un poc més el nostre Déu. 
Ell s’ha assegut al nostre costat i ens acompanya en el nostre procés. Tal volta encara 
no el coneixem gaire, o fa molts d’anys que el coneguérem i potser fa estona que no 
hem conservat l’amistat amb Ell. No hi fa res. L’important és que som aquí i que volem 
deixar créixer una petita llavor dins nostre. Recordem les paraules de comiat de la 
guineu: només amb el cor s’hi pot veure bé; l’essencial és invisible als ulls. 
 
ENTREGA DEL CATECISME 
Llavors es fa una introducció a l’entrega del catecisme. Aquest pot ser duit pels 
catequistes fins al centre del lloc de la celebració. 
 

El dia que us acostàreu a l’Església demanant el baptisme per als vostres 
fills, professàreu, amb tota l’Església, la fe en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. 
També iniciàreu el compromís d’educar els vostres fills i filles en aquesta fe 
ensenyant-los a estimar Déu i els altres com Crist ens ensenya. 
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Avui quan iniciam aquesta etapa d’acompanyar els vostres fils en 
l’educació de la fe, estau complint aquell compromís que un dia triàreu. 
Ara l’Església us entrega el catecisme perquè vosaltres i els vostres fills 
pugueu comprendre millor l’Evangeli i pugueu entrar en una amistat de 
cada vegada més profunda amb Jesús. 
Ara us deman a vosaltres, pares i mares: 
 

• Voleu ser testimonis de la fe i de l’amistat amb Jesús, i ajudar els 
vostres fills a viure així? 

• Voleu estar al seu costat en aquest procés d’iniciar-se a ser 
cristians? 
 
Rebeu, doncs, el catecisme dels infants que recull la fe de l’Església perquè 
us guiï en aquest desig, vos ajudi a ensenyar-los a pregar i a descobrir 
Jesús, el Messies, el Fill de Déu i amic nostre. 
 
El qui presideix entrega a cada família el catecisme. 
 
Pregàries 
Hi pot haver un segon moment de silenci i/o bé que cada 2/3 famílies, amb els nins, 
preparin una pregària, que llavors llegiran els infants. Cal tenir preparat paper i 
bolígraf. L’equip de catequistes n’ha de tenir ja algunes de preparades, diverses per si 
no hi hagués participació. Fins i tot un catequista podria estar amb el petit grup per 
ajudar-los a compondre l’oració. 
Es posaran en comú les pregàries i els papers es podrien posar damunt l’altar (com una 
ofrena) o prop del sagrari o bé, si es fa dins la sala, en el centre, on hi ha una icona o la 
Paraula de Déu. 
Es podria contestar a cada pregària amb una resposta cantada. 
 
Símbol 
Després de les oracions es podria regalar a cada família un ciriet o un petit detall 
perquè es col·locàs en el racó de pregària. Aquest detall s’ha d’explicar. 
El ciri és per fer llum. Per poder arribar a veure el que no arribam a veure amb els ulls, 
que ho puguem veure amb el cor. Que el que ens costa confiar en l’altre de Déu, que 
ho il·lumini i així ens en puguem fiar. 
 
 
 
 
 
Final 
Una volta entregat el símbol, el qui presideix podria improvisar una pregària recollint 
els sentiments del que hem viscut. Donam marge al que ens inspira l’Esperit. Després 
acabaríem resant el parenostre. 
 


