
PROGRAMACIÓ CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓ

Fita 1: On som, on anem
Tema.1: Acollida
Tema 2: Qui sóc jo? Què busco?
Tema 3: Confirmació I. Renovar les promeses del baptisme

Fita 2: Déu, Abba
Tema 4: Confiar en Déu
Tema 5: Introducció a la Bíblia. Antic Testament
Tema 6: Pregaria I. Pregar és parlar amb Déu

Fita 3: Jesús és el camí, la veritat i la vida

Tema 7: Creure en Jesucrist
Tema 8: Jesús i els més pobres
Tema 9: El Seguiment de Jesús
Tema10: Jesús em parla a través de les escriptures

Fita 4: Temps de l’Esperit

Tema 11: La Quaresma
Tema 12: La Pasqua
Tema 13: L’Esperit Sant

Fita 5: Comunitat de creients
Tema 14: Maria
Tema 15: L’Església I. De la comunitat a l’Església
Tema 16: L’Eucaristia 

Fita 6:Pla d’estiu
Tema 17: Com viure l’estiu?

Fita 7:On érem. On anàvem
Tema 18: Qui sóc jo? i demà?
Tema 19: Confirmació II
Tema 20: Revisió de vida

Fita 8: Signes visibles de l’Esperit Sant
Tema 21: Sacrament del matrimoni
Tema 22: Sacrament de la unció dels malalts
Tema 23: L’Església II. Comunitat de creients

Fita 9: Preparar la vinguda de Jesús
Tema 24: Pregària II. Cos, cor i esperit
Tema 25: Advent Nadal

Fita 10:Seguim caminant
Tema 26: Ser Cristià Avui
Tema 27: I després de la Confirmació, què?
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Fita
1.

On som, on anem

Tema
1.

Acollida

Per començar

A criteri dels catequistes.

Objectiu

Formar els grups, conèixer monitors i nois, introduir-se en la dinàmica de les
reunions

Dinàmica

Pas 1:  Trobada conjunta. 
� acabar de fer els grups
� explicar la importància de l’assistència
� explicar el funcionament intern de les reunions (Per començar,

dinàmica, avaluació, pregària) i les fites de la preparació a la
confirmació

Pas 2:  Trobada per grups.                         
Els monitors es presenten. 
Jocs de presentació:

� Aprendre's els noms: el primer diu el seu nom; el segon el nom del
primer i el seu el tercer, el nom del primer, el del segon i el seu.
Així successivament fins al final.

� Intuir preferències: a l'atzar algú escull un altre del grup que no
conegui. D'ell ha de dir intuïtivament "A tu t'agrada molt...i tu odies
haver de...". Un cop dit, l'altre ha de dir si s'ha encertat o no i
respondre tal com ell és. Es pot seguir per l'ordre que es vulgui.

� Cal fer una llista amb adreces postals i electròniques i fer un full
per a tots.

Avaluació

Dir amb una paraula com s'ha sentit cadascú (monitors inclosos) en la
reunió.

Pregària 

Conjunta a la capella del segon pis. En principi ja hi ha un encarregat
d'aquestes pregàries conjuntes. Eventualment, es convidarà a un grup a fer
una pregària o exposar el que han fet al grup.
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Fita
1.

On som, on anem

Tema
2.

Qui sóc? Què busco?

Per començar

LES CAMPANES DEL TEMPLE (Anthony de Mello)

El temple havia estat construït en una illa, i tenia un miler de campanes.
Campanes grosses i petites foses pels millors artesans del món. Quan bufava
el vent o batia la tempesta, totes les campanes repicaven una simfonia que
encantava tots els qui l'escoltaven.
Però, al cap dels segles, l'illa s'havia enfonsat a l'oceà i, també, les campanes
del temple. Una antiga llegenda assegurava que les campanes continuaven
repicant sense parar i que qualsevol que escoltés podria sentir-les. Mogut per
aquesta llegenda, un jove recorregué milers de milles, decidit a escoltar
aquelles campanes. Estigué assegut durant dies a tocar de mar, enfront de l'illa
desapareguda i escoltà amb molta atenció.
Però l'única cosa que sentia era el soroll del mar. Féu tots els esforços
possibles per tapar-lo, però tot fou envà: el soroll del mar semblava inundar el
món.
 Persistí en el seu intent durant setmanes. Quan l'envaí la desesperança,
tingué ocasió d'escoltar els savis del poble, que parlaven amb unció de la
misteriosa llegenda. Aleshores el seu cor s’inflamava...per a recaure en el
desencoratjament quan, després de noves setmanes d'esforç, no obtingué cap
resultat.
 Per fi decidí desistir del seu intent. Potser ell no estava destinat a
escoltar les campanes. 0 potser no fóra certa la llegenda. Era el darrer dia
d'estada allí i decidí acudir una darrera vegada al seu observatori, per dir adéu
al mar, al cel, al vent i als cocoters.

S'estirà damunt la sorra i per primera vegada escoltà el so del mar.
Aviat restà tan absort amb aquell so que tot just si era conscient de sí mateix.

Tan profund era el silenci que produïa el so. I enmig d'aquell silenci, el sentí! El
repicar d'una campaneta, seguit pel d'una altra, i una altra, i una altra...! de
seguida totes i cadascuna de les mil campanes del temple repicaven en una
gloriosa harmonia, i el seu cor es veié absort en un èxtasi joiós.

Objectiu

� que cadascú pugui, davant de sí mateix i dels altres, dir qui és i
què busca.

� guanyar en confiança dins del grup
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Dinàmica

Us proposem triar entre les dues següents dinàmiques:

A. Dinàmica de les portes.
Us adjuntem el full de "Tots som una porta". Es pot treballar fent que cadascú
esculli tres tipus de porta i que respongui a la pregunta que s'hi proposa. Per
a que el diàleg sigui fluid cal que els monitors pensin preguntes del tipus de
la Dinàmica 2. Us adjuntem un text inspirat en Joan 10,1-10: “Jo sóc la
porta”.

B.  Preguntes-guia
Proposar aquestes preguntes, donar un temps de reflexió personal i posar en
comú: 

� Esdeveniments que han marcat un canvi important en la teva vida

� La teva situació actual es defineix com a:
- esperança    - mandra    - il·lusió    - rebuig
- desencís      - alegria     - por       - desconfiança
- egoisme     - desinterès  - pau      - fermesa

� Moments concrets en que et sents feliç. Moments concrets en
que palpes la soledat.

Avaluació

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o una frase
curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita
1.

On som, on anem

Tema
3.

Confirmació I. Renovar les promeses del
baptisme

Per començar
(extret de la litúrgia de la Confirmació)

RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BAPTISME

Bisbe : Per esdevenir cristians de debò us heu d'esforçar a lluitar contra
el mal que duu al pecat i és negació de Déu: renuncieu al mal? És a dir,
renuncieu a fer ús d'allò que pugui perjudicar als altres?

Confirmands : Sí, renuncio. A l’egoisme que no té en compte allò que és
bo per als altres, a la violència i a la venjança com a contràries a l'ensenyament
de Crist, a la mentida i a la hipocresia com a contràries a la veritat de Déu, a
l'enveja i a l'odi que podrien causar mal al germà, a tota mena d'injustícia.

Bisbe : Voleu lluitar contra el mal? Es a dir, voleu buscar força en Déu
per poder superar les vostres febleses, tot allò que suposi un perjudici directe
contra vosaltres mateixos?

Confirmands : Sí, lluitaré contra la meva mandra, la meva indiferència, la
meva covardia, els meus complexos, el meu materialisme.

Bisbe : Voleu rebutjar el Mal i us decidiu a estimar els altres per viure en
la pau de Jesucrist?

Confirmands : Sí, vull obrir-me als altres i acceptar les coses bones que
tenen, vull perdonar els seus errors, encara que n'hagi estat víctima, vull ser
per a ells un bon company i no fer mai burla de les qualitats o deficiències dels
altres, vull acceptar que els altres puguin pensar diferent que jo.

Bisbe : Disposats, doncs, a viure com a cristians, avui us sentiu
compromesos a proclamar l'Evangeli allà on us trobeu?

Confirmands : Sí, ens hi comprometem.
Bisbe : Ara, doncs, com a primer pas fem la nostra professió de fe tots

plegats.
Vosaltres i la comunitat que us acull. Creieu en Déu Pare?
Tothom : Si, crec que Déu és el nostre Pare que ha fet el cel i la terra. 
Bisbe : Creieu en Jesucrist?
Tothom : Sí, crec que Jesucrist és el Fill de Déu que nasqué de Maria

Verge, que és el nostre germà que morí i ressuscità.
Bisbe : Creieu en l'Esperit Sant?
Tothom : Sí crec en l'Esperit Sant que fou enviat als homes com a dador

de vida, que avui infondrà els seus dons d'una manera singular a través del
sagrament de la confirmació, tal com es comunicà als Apòstols el dia de la
Pentecosta.

Bisbe : Creieu en L’Església Catòlica?
Tothom : Sí, crec en L'Església Catòlica que ens dóna l'esperança de

viure amb Déu per sempre en la Comunió dels Sants, en el perdó dels pecats.
Bisbe : Reconeixeu que aquesta és la vostra fe?
Tothom : Sí, reconeixem que aquesta és la nostra fe. Reconeixem que

aquesta és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist Jesús
Senyor Nostre.
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Dinàmica

� Preguntem al grup quin és el sentit de la Confirmació, què vol dir
confirmar-se per a ells. Cal que entre tots s'arribi a un consens.
Un cop tothom s'ha manifestat és bo que intenteu recollir la
informació i donar un sentit unitari:

Pot ajudar-vos aquesta formulació o qualsevol manifest de confirmació:
Confirmar-se vol dir rebre l'Esperit de Jesús (vent, alè, foc,...), la
força i l'empenta necessària, per ser llum per als altres, per ser
signes de l'amor de Déu entre els homes i dones.
Seguir Jesús no és imitar un personatge històric, no és seguir una
ideologia ni una doctrina. La força de l'Esperit va molt més lluny, és
un estil de vida amb un càrrega molt forta d'estimació i d’esperança.

� Preguntem al grup què canviarà en les nostres vides la
Confirmació? Que tothom s'expressi.  

� S'explica què és el manifest de la confirmació. Que cadascú
escrigui el seu manifest personal de Confirmació. Que
sincerament expliquin a Déu qui és el seu sentit de la
confirmació, què voldrien que fos la seva vida de cristià, que
estan disposats a donar, què volen canviar de les seves vides.
Que demanin a Déu que els ajudi en allò que més els hi costa.

Es pot suggerir una manera de començar: "Jesús, jo vull..."
Es pot fer en clima de pregària posant música suau de fons.
El manifest s'anuncia que és personal. Un cop acabat es pot dir que
aquells qui vulguin llegeixin algun fragment per compartir-lo.

Avaluació

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase curta.

Pregària 

La dinàmica pot desembocar fàcilment en una pregària dins el petit grup. 
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Fita
2.

Déu, Abba

Tema
4.

Confiar en Déu 

Per començar

[Aquest text va ser trobat damunt del cos d'un soldat americà quan el
desembarcament a Àfrica del Nord durant la 2a. Guerra Mundial)

Escolta, Déu meu, ells em van dir que tu no existies pas,
com un beneit, m'ho vaig creure.
L'altra tarda, des del fons d'un forat d'obús vaig veure el teu cel...
Tot de cop vaig comprendre que m'havien dit una mentida.
Si m'hagués entretingut més a mirar les coses que has fet,
hauria vist ben clar que aquella gent refusava de parlar clar.
Jo em pregunto, Déu, si consentiries a estrènyer-me la ma...
I tanmateix, endevino que tu comprendràs.
Es curiós que m'hagi estat necessari de venir a aquest lloc infernal
abans de tenir temps de veure el teu rostre.
Jo t'estimo terriblement: vet aquí el que vull que sàpigues.
Hi haurà aviat un combat horrible.
Qui sap? Potser arribi a casa teva aquest vespre mateix...
No hem estat col·legues fins avui i em pregunto, Déu meu,
si m'esperaràs a la porta.
Té, mira, estic plorant.
Jo, vessar llàgrimes. Ah! Si t'hagués conegut abans...
Bé, anem, cal que me'n vagi.
Es curiós, d'ençà que t'he trobat ja no tinc por de res.
A reveure!

Objectiu

� saber-se amb desig de Déu
� evocar tot el que pensen de Déu
� conèixer les maneres com Déu es fa present (els altres, la natura,

la consciència personal,...) i, de manera privilegiada, en Jesucrist.

Dinàmica

Per aquest tema oferim dues dinàmiques (A i B). Cada equip de monitors
escollirà la que els hi sembli més adient.

DINÀMICA A 
Pas 1:
Posar damunt la taula una sèrie de targes. En cada una d'aquestes targes hi
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haurà escrites diferents expressions sobre Déu i la fe. També hi constarà la
persona que haurà de comentar l'expressió, per exemple: "el tercer de la
meva dreta".
La dinàmica a seguir consisteix en que un jove del grup pren la primera carta,
llegeix el contingut i diu qui l'ha de comentar. Quan acaba el comentari es
repeteix la dinàmica successivament.

Expressions per a les diferents targes:
� El Déu en qui jo crec és insensible davant els problemes de la

Humanitat
� El Déu en qui jo crec dóna sentit a la meva vida
� Em sento controlat i vigilat per Déu
� Déu no pot fer res contra el dolor, la mort i la malaltia si no és a

per mitjà de les   persones
� Déu es manifesta en Jesús. Jo estimo Déu quan segueixo

Jesucrist.
� Jo crec en una força superior que determina el destí dels homes i

les dones
� Déu m'estima tal com sóc, la seva estimació no depèn de que jo

sigui bona persona
� Déu no és la solució als meus problemes personals
� Jo mai he experimentat què és o qui és Déu
� Déu parla sobre tot en les persones que m'envolten

Pas 2:
Escriure a la llibreta de cadascú un paràgraf d'una carta adreçada a Déu, a la
manera del text llegit a l'inici de la reunió. És un temps personal on es pot
posar per ajudar música de fons.

DINÀMICA B
Es tracta d'escriure la biografia de la teva fe, la teva història personal
d'encontres amb Déu. Cal anar repassant els moments intensos de la vida
com a cristià: primera comunió, recessos dels diferents cursos, acció social,
moments de pregària personal, algun fet a casa, amb els amics, en el teu
interior, que t'hagi acostat a Déu. Quina ressonància ha deixat en el teu cor?
Un noi que es va confirmar fa temps, començava així la seva biografia:

"El primer record de Déu que tinc és quan jo tenia cinc o sis anys.
En una església, quan el capellà que deia la missa aixecava el pa, la
meva mare em va dir: "allà dins està Jesús". Ho deia seriosament.
Després, un dia va morir la meva àvia, la mare del meu pare que no
era molt religiós, però aquella nit el vaig veure plorar i pregar...Quan
més a prop m'he sentit de Déu va ser en unes convivències, quan
ens vam confessar fent un acte simbòlic, em vaig sentir lliure i
perdonat per Déu .'"

No es tracta d'escriure molt, n'hi hauria prou amb una cara d'un full. Al final,
cada un llegeix en públic la seva biografia; si vol explicar alguna cosa més
que ho faci; i que els altres li preguntem aclariments, situacions anímiques,
com ha solucionat els conflictes si n’hi han hagut, etc.
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Pregària 

Avui la pregària la fa cada grup per separat a la mateixa sala de reunió o en
alguna capella (cal posar-se d'acord amb altres grups). Si es fa la Dinàmica
A es convida a llegir quelcom del que han escrit. Si es fa la Dinàmica B, la
mateixa lectura de la biografia es pot fer en ambient de pregària. Tant en un
cas com en l’altre cal una introducció per part d'un monitor i tenir cura de
l'ambientació: espelmeta, música de fons, un cant, una icona... Al final, un
monitor acaba la pregària donant gràcies.

Avaluació 

Quin sentiment m'emporto de la reunió que acabem de tenir.

Atenció! Cal dir als nois i noies que el proper dia han de portar la
Bíblia (no sols el Nou Testament)
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Fita
2.

Déu, Abba

Tema
5.

Introducció a la Bíblia: Antic
Testament. 

Per començar

A criteri dels catequistes.

Objectiu

“Tastar” fragments de saviesa continguts en la part de la Bíblia que menys
coneixem, l’Antic Testament. 

Dinàmica

Déu es fa present en la natura (Gènesi), en la història (Èxode), en la poesia
(Salms), ... i així es manifesta a tot el món, cristians i no cristians que
busquen el sentit de la vida amb cor sincer.

a) fer una petita introducció pedagògica a la Bíblia, tot explicant els tipus de
llibres que conté, les èpoques en què es varen escriure, el context, el lligam
entre l’antic i el nou testament... b) treballar alguns textos il.lustratius però
diversos de l’antic testament, com a exemples c) demanar als nois que trïin
algun text que els agradi per llegir i meditar. La pregària d’aquest dia pot ser
entorn dels salms.

Alguns suggeriments de textos:

� Primer capítol del Gènesi. Llegir-lo amb música suau (o bé amb
el CD de Mike Olfield: la peça que fa referència a la creació del
món i que recita en anglès alguns versets del Gen). L'objectiu és
que els nois s'imaginin i gaudeixin amb un relat tan suggerent i
ple de natura, sense necessàriament voler raonar científicament
la creació. Cal desvetllar en ells la capacitat d'emmeravellament
davant la natura i el misteri de la vida ... (la resta, agrair al
Creador, cau pel seu propi pes: pensar en com les persones
quedem bocabadades davant d'una muntanya molt alta, o
l'horitzó al mar, o una posta de sol... o davant el naixement d'un
nen a la família... sense pensar en els processos geològics o
biològics que ho han fet possible ).

� Parlar de la figura del rei David : poeta, músic, pastor,
governant... dels més grans personatges que ha tingut Israel
(venerat fins i tot avui pels jueus)... però també pecador (li pren la
dona al seu millor soldat i fa que el matin en combat)... El rei
David és gran no sols pels seus dons com a estadista i per la
seva sensibilitat lírica sinó perquè és capaç de reconèixer el seu
gran pecat, penedir-se'n de veritat, demanar perdó a Déu i "tornar
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pel bon camí"... i agraït a Déu per tot el que havia fet en ell i en el
seu poble (tota una lliçó per als governants actuals i per a tots). El
relat es pot consultar el segon llibre de Samuel (II Sam, 11 i 12) 

L'objectiu del tema és descobrir l'esperit de bé en la història, fins i tot en
els esdeveniments més tràgics... a on malgrat tot, es pot trobar un alè de
vida i fins i tot, un gran riu de vida! La pel.lícula "La llista de Schindler"
podria ser una representació actual de com enmig de la barbàrie més
cruel, un home (amb molts vicis i imperfecte), és capaç de fer molt de bé i
el fa! 

� Treballar el text d'Isaïes on es narra el relat d'Elies que "no veu a
Déu en la tempesta sinó en l'oreig suau". Amb el text i el seu
comentari transmetre la idea que darrera els grans terravastalls
del món i de la vida no hi ha la mà de Déu... sinó tot el contrari...
Déu és com una brisa suau, benèfica, que s'agraeix. No és de
cap manera la justificació de calamitats, ni molt menys de
bestieses o injustícies, que de vegades s’han perpetrat "en nom
de Déu".

Per exemple, al fil d’esdeveniments tràgics que de vegades ens
aclaparen, el següent comentari que el relat del profeta Elies inspira a
Roger Schutz és molt esclaridor:

“Més d’una vegada haurem sentit que si Déu existís de veritat no
permetria les guerres, ni la injustícia, ni la malaltia. Ja fa tres mil anys, el
profeta Elies es retirà al desert per escoltar Déu. Es desencadenà llavors
un huracà, seguit d’un tremolor de terra i d’un foc violent. Malgrat tot,
Elies comprenia que Déu no es manifesta a través d’aquests terrabastalls
de la terra. Déu no s’imposa per mitjans poderosos que puguin espantar.
Déu no és l’autor ni dels cataclismes ni de la guerra. Quan tot recobrà la
calma, Elies sentí llavors a Déu en el xiuxiueig d’una brisa lleugera: la veu
de Déu arriba com una alenada silenciosa.
Déu ha acceptat un risc immens, ha volgut que siguem creadors amb Ell.
No ha volgut ser un humà autòmata, passivament sumís, sinó tot el
contrari, un ser lliure que decideix personalment el sentit de la vida, lliure
per estimar o no estimar”.

� Per aprofundir en la saviesa de l'Antic Testament, es pot demanar
als nois que busquin algun fragment que els agradi del llibre
dels Proverbis. Demanar-los quins valors creuen que hi ha al
darrera cada proverbi, el comportament savi i el comportament
neci que se'n desprèn, els ensenyaments que ens presenta per a
la vida ...

Pregària 

� Per al savi bíblic, la vida és un bé suprem, amb tot el que té de
joia, misteri i dolor... Hi ha una pregària de la mare Teresa que
amb paraules contemporànies podria resumir molt bé el que "diu
l'esperit de Déu" als homes, a través dels personatges de tota
mena que van apareixent a l'Antic Testament: 
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"La vida és una oportunitat,
aprofita-la, 

és bellesa, admira-la, 
és un somni, fes-lo realitat, 
és un repte, afronta'l, 
és un deure, acompleix-lo, 
és un joc, juga'l, 
és preciosa, tingues-ne cura, 
és una riquesa, conserva-la, 
és amor, frueix-lo, 
és un misteri, desxifra'l, 
és tristesa, supera-la, 
és un himne, canta'l, 
és una lluita, accepta-la, 
és tragèdia, lluita-la, 
és una aventura, endisa-t'hi, 
és felicitat, gaudeix-la, 
La vida és la vida, defensa-la! 

Avaluació 

Quin sentiment m'emporto de la reunió que acabem de tenir.
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Fita
2.

Déu, Abba

Tema
6.

Pregar és parlar amb Déu 

Per començar

SOMNI (anònim)

Una nit vaig somniar que anava caminant per la platja amb Déu.
Projectava en el cel moltes escenes de la meva vida; a cada quadre veia
petjades a la sorra. A vegades, de dues persones, i altres, tan sols d'una. Vaig
observar que, durant els períodes més difícils de la meva vida, es veien
petjades d'una sola persona, i vaig dir:

-Em vas prometre, Senyor, que caminaries sempre al meu costat. Per
què, quan més et  necessitava, no eres amb mi?

Ell respongué:
-Quan veieres les petjades d'una sola persona, fill meu, fou quan et vaig

portar en braços.

Objectiu

� Sensibilitzar en la necessitat del diàleg amb Déu.
� Iniciar en la pregària comunitària.
� Iniciar en la pregària personal.
� Proposar recursos per a que trobin la seva manera de pregar.

Dinàmica

A tall de proposta, plantegem un conjunt de preguntes, amb la intenció
d'ajudar a crear diàleg i a compartir l'experiència personal. No és important
que es facin totes les preguntes. Allò essencial és que el diàleg sigui
vivencial, profund i sincer.
És important que els monitors parlin de la seva experiència de pregària i
donin ajudes concretes per fer-la.

� Recordes algun moment de la vida de Jesús en que pregui?
Quan prega? Amb quina actitud? Com prega?

� I tu, pregues?
� La pregària et fa por? et cansa? et deixa indiferent? és un rotllo?
� Quan pregues? Amb quina freqüència?
� Què és per a tu pregar? Com pregues?
� Què t'ajuda a fer pregària? Una lectura de l'Evangeli? Qualsevol

lectura que no sigui de l'Evangeli? una música tranquil·la?
Encendre una espelma? Posar-te davant d'una icona, i una creu
o altres imatges?
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� A casa, feu una estona de pregària familiar? Beneïu la taula?
� Recordes algun moment de la teva pregària que hagis viscut amb

més intensitat?
� Els recessos t'ajuden a fer pregària?                       ,
� Hi ha alguna pregària, salm, frase, vers, idea, que acostumis a

repetir o a resar, o bé que sovint t'ajudi a fer pregària?
� Quan fas pregària, a qui t'adreces? A Déu? A Jesús? A

Jesucrist? Al Pare? Al Fill de Déu, a Déu i Pare, al Senyor?

Si s'escau es pot proposar al grup anar a la pregària de Taizé, un diumenge
a les 20.30, o afegir-se a alguna altra pregària que es faci a Barcelona.

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase curta.

Pregària

Conjunta amb la resta de grups.
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Fita
3.

Jesús és el camí, la veritat i la vida

Tema
7.

Creure en Jesucrist

Per començar

CONÈIXER CRIST (Anthony de Mello)

"De manera que t'has convertit a Crist?"                                     
"Sí"
"Aleshores sabràs molt sobre ell. Digues: en quin país va néixer?
"No ho sé"
"A quina edat morí?"
"Tampoc no ho sé".
"Sabràs almenys quants sermons pronuncià?"
"Doncs no... No ho sé".
"La veritat és que saps molt poca cosa, per a ser un home que afirma haver-se
convertit a Crist..."
"Tens tota la raó. I jo mateix em sento avergonyit del poc que sé sobre Ell. Però
sí que sé una cosa: Fa tres anys, jo anava sempre begut. Estava carregat de
deutes. La meva família es desfeia a trossos. La meva dona i els meus fills
temien com una pedregada el meu retorn a casa cada dia. Ara he deixat la
beguda; no tenim deutes, la nostra llar és una llar feliç; els meus fills esperen
ansiosament el meu retorn a casa cada vespre. Tot això ho ha fet Crist. I això
és el que jo sé de Crist!”

Objectiu

� Redescobrir el personatge Jesús de Natzaret, com a home i com a
Déu.

� Descobrir que és possible una relació personal amb Jesucrist.
� Entendre la força transformadora que té aquest encontre.

Dinàmica

Pas 1:
Es tracta de contemplar, escoltar o llegir una interpretació sobre un passatge
de l’Evangeli on aparegui la figura de Jesús. Suggerim els següents
documents:

� L'escena de la pesca miraculosa de la pel·lícula "Jesús de
Nazaret" (Zefirelli)

� Algun capítol del serial radiofònic "Un tal Jesús - Algun capítol
del "Chuchi y los colegas" (l'Evangeli en llenguatge de la presó)

� Algun capítol de "De Cafarnaüm a Jerusalem" de Teodor Suau
� Alguna escena de la pel·lícula "Jesús de Montreal" (tot
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representant la vida de Jesús)
� Alguna escena de la pel.lícula “El hombre que hacía milagros”

produïda per Mel Gibson.
Posada en comú:

� Què m'ha agradat de la persona de Jesús que apareix en el
document?

� Què no m'ha agradat de la persona de Jesús que apareix en el
document?

Pas 2:
En un temps personal o comunitari -a criteri del monitor-, cadascú haurà de
respondre a la resposta que Jesús fa a tothom qui el coneix però vol saber
alguna cosa més d'ell;

“I tu, qui dius que sóc jo?". No es tracta de dir el que els altres han dit d'ell,
sinó el que cadascú sent, viu i creu. Que cadascú pensi la seva resposta, el
més concreta possible. Per exemple: "Ell és amb qui parlo cada nit", "Ell és
un desconegut per a mi",

Mirar d’aprofundir en el diàleg amb preguntes com ara:
� Què esperes de Jesús?
� Què estàs disposat a donar-li?
� Què creus que faria ara i aquí?
� Creus que Ell és viu? De quina manera?

Fóra bo que el grup arribés a una formulació comuna tal com "Nosaltres diem
que Jesús és..."Potser es podria plasmar en un mural, escrit, cant...

És important que els monitors puguin aportar el seu testimoni, molt
especialment en aquest tema.

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar en una paraula o frase curta què és
el que s'emporta d'aquesta reunió.

Pregària

Conjunta . Algú del grup haurà de dir la seva formulació sobre qui diuen que
és Jesús tot justificant-ho.



Catequesi de confirmació 
pàg. 17

Fita
3.

Jesús és el camí, la veritat i la vida

Tema
8.

Jesús i els més pobres

Per començar
AVUI ET VINDRÀ A VEURE EL CRIST (aquesta història està disponible

en format audiovisual)

Al meu país, perduda entre muntanyes, hi ha una vila, no és gran ni petita. La
gent va fent la seva feina de cada dia, Com arreu. No fa gaire, al sabater de la vila li
passà un cas ben curiós. Sabríeu dir vosaltres si fou un somni o una realitat? Resulta
que mentre pregava rebé una bona notícia de part d'un misteriós personatge: 

-"Joan, la teva vida és agradable a Déu. T'anuncio que avui el Senyor Jesús et
visitarà;"

El sabater tot content, va començar per escombrar i endreçar la botiga, però no
deixà pas de banda la feina que tenia arraconada. Aquest dia, fins i tot, a l'hora de
coure's la menestra va fer una mica d'extraordinari; per al bon sabater, aquell era un
dia de festa. Oh! fins i tot es va mudar amb el gec que li esqueia millor. De cop i volta,
va entrar a la botiga una dona que tenia molt mala fama en el poble i en els de les
rodalies. El sabater va rebre la dona i li va donar conversa, però pensava: "Ai de mi, si
ve Jesús en aquest moment i em troba amb aquesta pobra dona, no el podré rebre
com cal." En Joan no li va pas donar pressa perquè se n’anés de casa seva.
Finalment va quedar altra vegada sol i segui treballant, il·lusionat, esperant el moment
desitjat. La imaginació volava com mai dins el caparró del sabater, que no parava de
preguntar-se:

"Com deu ser Jesús? Tal vegada com la imatge que presideix la meva
pregària, o potser s'assembla a la Majestat de la parròquia?". Mentre pensava en tot
això, no s'adonà de l'entrada d'uns nous visitants.

-"Déu te guard, Joan!"
-"Ai, quin ensurt! Em pensava que éreu...una altra persona. Veig que portes el

teu menut. Està sec, aquest xicot. Passeu, passeu."
-"Té una poma, marrec! Et farà més profit a tu que a mi."
-"Gràcies, Senyor Joan. Mare, mira, una poma!"
Aquell dia, tant l'infant com sa mare sortiren de cal sabater amb dos parells de

sabates noves. I mentre el menut i sa mare, necessitats de tot -i d'amor més que altra
cosa- s’allunyaven pels carrers de la vila, el sabater restava delerós a la botiga,
sempre esperant l'anunciada visita...La visita del Crist, però, en la jornada del sabater
semblava que no hi cabia, perquè altre cop la porta del carrer s'obrí amb terrabastall i
aparegué un home més ple de vi que de seny:

"No tens pas un got d'aiguardent, germà? -li féu de bones a primeres- fa tres
dies que només m'empasso vi, i ara tinc set d’aiguardent." I esclatà a riure.- "Vine,
vine. Seu. 

“El que tinc és una gerra d'aigua fresca perquè et remullis la cara, i un dinar
que ens partirem. Au, entra." 

El sabater compartí l'auster dinar amb l'embriac i parlaren i rigueren una bona
estona tots dos, encara que de diferent manera. Aquell home sortí d'aquella cas amb
ganes de prendre's la vida amb una mica més de coratge. I anaren passant les hores,
i arribà la posta de sol, i en Joan no tingué més visites aquell jorn, i també en el seu
cor s'anava fent la fosca. I arribà l'hora de la seva pregària del vespre i havia de tancar
la botiga i el Crist encara no s'havia presentat. I començà la pregària i el sabater es
queixava, tot trist: "Senyor, com és que no has vingut? Jo t'esperava...Quin goig quan
el sabater va sentir una veu que li deia:

"Joan, t'he vingut a veure cada cop que algú ha trucat a la teva porta."
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Objectiu

� Saber perquè i com Jesús tractava amb els pobres.
� Conscienciar sobre les pobreses d'avui.
� Pensar en el que faig o no faig per als més pobres.

Dinàmica

Us proposem fer-vos propers a la realitat de marginació i pobresa que es
dóna a la nostra ciutat. Potser els nois/es ja fan una acció social. Fóra bo
aleshores que algú d'ells convidi a la resta del grup a fer una visita al centre
on treballa. Un cop allà, es pot donar un cop de mà o -millor encara- que algú
del centre us doni el seu testimoni, ajudant-vos a explicar el què passa i el
que es fa.

Si no veieu factible aprofitar algun centre ja conegut pels nois/es, caldrà
cercar-ne un.

Els responsables del grup de voluntariat de Joves Loiola us poden suggerir.
És important que una visita tan puntual tingui un introductor que ajudi a
entendre aquest món. De vegades una acció directa però puntual destorba
més que altra cosa.

Avaluació 

Suposat que heu sortit dels locals del Casal Loiola, fóra bo fer l'avaluació
més tranquil·lament en qualsevol espai disponible (parc, bar...).

Pregària

Opcional. 
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Fita
3.

Jesús és el camí, la veritat i la vida

Tema
9.

El seguiment de Jesús 

Per començar

LA GUINEU MUTILADA (Faula del místic àrab Sa'di)

Un home que passejava pel bosc va veure una guineu que havia perdut
les seves potes; per això l'home es preguntava com podria viure. Aleshores va
veure arribar un tigre que portava una presa a la boca. El tigre ja se sentia
sadoll i deixà la resta per a la guineu. L'endemà Déu tornà a enviar el tigre per
a nodrir la guineu. L'home començà a meravellar-se de la immensa bondat de
Déu i pensà: "Em quedaré també en un racó, confiant plenament que el Senyor
em donarà tot el necessari".

Així ho va fer durant un mes; ja era gairebé a les portes de la mort quan
sentí una Veu que li deia: " Oh tu, que et trobes en el camí de l'error, obre els
ulls a la Veritat! Imita el tigre i no la guineu".

Objectiu

Conèixer les actituds i els comportaments concrets que suposa seguir Jesús.

Dinàmica

Us proposem el joc de l'oca amb un seguit de preguntes al voltant del tema.
Es tracta de provocar el diàleg. Més que mai, l'important és participar.
Disposeu de taulells i fitxes a la sala de monitors.

Relació de qüestions:

� Ets feliç? Què et faltaria per ser més feliç? Avui és el teu dia de
sort, formula tres desitjos.

� Si mires la teva agenda, veuràs que avui al vespre has quedat per
sopar amb Jesús de Natzaret. Digues tres coses que vulguis
aprofitar per preguntar-li. 

� T’has enamorat mai d'algú? Li ho has dit? Digues un dels aspectes
que tinguis molt clar que t'agradaria trobar en la persona que tu
triïs per estimar.

� Dir sí a Jesús significa dir no a moltes coses: no a la vida fàcil, no
a viure centrat en l’egoisme, en la riquesa, en el consumisme. Això
no és gens fàcil. Què et pot ajudar a fer-ho?

� Digues tres prioritats que tinguis per aquest curs. 
� Diu la cançó que "la vida és bella quan s'estima". Estimes prou? Et

sents prou estimat? És cert que estimar vol dir renúncia? Digues
tres persones que estimis i digues, també, si et costa o no
d'estimar-les.
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� Fa dies que em sento baix de piles, a casa hi ha mal ambient, els
exàmens s'acosten, estic cansat i tot són pressions. N’estic fart
d'aquesta vida. Sovint em pregunto què hi pinto en aquesta vida.
Digues tres raons per viure, malgrat la teva situació personal.

� Ets creient? Creient en què? Què representa per a tu ser creient?
� Sóc conscient que sóc un privilegiat per tot allò que tinc? Sé

valorar-ho? Què és allò que més valoro?
� Es diu que hom dóna de veritat quan dóna de sí mateix. Creus que

ser cristià té res a veure amb donar? Puc ser cristià sense donar?
Què és el que pots donar? Què és el que dones?

� Utilitzo correctament í responsable els meus diners? Els
malgasto?

� Dir sí a Jesús no es fa en un dia, sinó un dia rera l'altre, vivint en
un estil determinat; digues dues coses que resumeixin aquest estil
de vida i allò que et pot ajudar per portar-les a terme.

� Renuncio a allò que crec que he de fer per por a la crítica o a la
burla? 

� Agafo sovint l'Evangeli? 0 bé ja en tinc prou amb les lectures que
sento quan vaig a missa (si hi vaig). L’Evangeli m'ajuda a viure o
bé queda molt lluny de la meva realitat?

� Quan sents parlar de L’Església, quina és la teva actitud. Te'n
sents proper o distanciat?

� Ser cristià em demana donació. És ben cert que, com a estudiant
que ets, no disposes de grans capitals per ajudar als altres; però sí
que disposo de temps lliure. Què en faig? En tinc per als altres?

� Digues la frase que més t'agradi.
� Ja sabem que t'és difícil participar en l'eucaristia de la teva

parròquia. Potser t'hi avorreixes? T'hi distreus? És un pal? Què hi
trobes a faltar? Què t'agrada?

� Digues alguna cosa que no entens i que voldries entendre.
� Trobes temps per fer pregària? Et fa mandra? Passes de fer-ne?

Quan l'acostumes a fer? T'ajuda a viure o ho veus com una cosa
teòrica?

� Digues què és allò que més et preocupa en aquest moment.
� Déu inicià la creació del món i continua creant-lo fent-nos creadors

amb Ell per tal de fer un món més just i més humà. Exposa un fet
d'aquesta setmana en que hagis col·laborat a crear aquest nou
món que anomenen Regne de Déu.                        

� Dir que Déu m'estima és dir que Déu m'acull i m'accepta tal com
sóc. Però, jo m'accepto tal com sóc? el meu físic, el meu caràcter,
les meves pors i els meus dubtes...Què és allò que més em costa
d'acceptar?

� Quina resposta dones a una persona que no ha mort per
envelliment?

� Com reacciones quan, després d'haver obrat com cristià, el món et
toma mal per bé?

Avaluació

Cada membre del grup ha de sintetitzar en una paraula o frase curta què és
el que s'emporta d'aquesta reunió.
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Pregària

Conjunta. Algú de cada grup haurà de dir la seva formulació sobre el que
implica seguir Jesús.
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Fita 3. Jesús és el camí, la veritat i la vida

Tema
10.

Jesús em parla a través de les
Escriptures

Per començar

A criteri dels catequistes.

Objectiu 

Aprendre a dialogar amb la Bíblia. Saber interpel.lar i deixar-se interpel.lar
per ella.

Dinàmica

Diàleg contemplatiu sobre un text de l'Evangeli
Es tracta d'entrar en un text de la BÍblia per tal de descobrir quin missatge
porta avui per a nosaltres. La reunió es pot fer en la capella. Cal triar un text
bíblic. Per exemple:

� La pecadora perdonada. Lc 1,36-50
� Guarició en dissabte, Mc 3, 1-6
� Jesús proclama el Regne a Natzaret. Lc 4, 16-30
� Déu vol alliberar Israel. Èxode 3, 1-8

� Cant d'entrada o música suau
� Situar l’escena: què ha passat abans? Qui és qui?
� Escoltar el text llegint-lo o explicant-lo
� Contemplació silenciosa: mirar els gestos, les actituds, escoltar les

paraules, tocar, sentir el clima.
� Primera ronda: un cop fixat el sentit de rotació (per exemple:

"començarem per tu") dic l'actitud, el gest, la paraula, la frase, el
conjunt de frases que em diuen més.

� Breu moment de silenci. 
� Segona ronda: dic el que retinc d'allò que els altres acaben de dir. 
� Tercera ronda: després d'un temps de pregària silenciosa i a partir

de les dues primeres rondes cadascú formula la pregària que
l'Esperit l'inspiri.

� El monitor conclou amb una pregària
� Cant final (opcional)

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió ( com m'he trobat, com
m'he sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 
La dinàmica ja és la pregària.
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Fita 4. Temps de l’Esperit 

Tema
11.

La Quaresma 

Per començar

El filòsof Diògenes sopava pa amb llenties quan el veié el filòsof Aristip,
que vivia confortablement a base d'adular el rei. I li digué Aristip: "Aprèn a ser
submís al rei, i no hauràs de menjar llenties. "Però, Diògenes replicà: "Aprèn a
menjar llenties, i no et caldrà adular el rei."

Objectiu 

� Sentit del dejuni, la penitència i la pregària en cristià.
� robar signes concrets que ens ajudin a viure aquest temps.

Dinàmica 

Es tracta de descobrir el sentit de la Quaresma. L'Església l'anomena "temps
de conversió", és a dir, de canvi, de reflexió i experiència, de ressituar-me en
la meva vida cristiana, de tornar a dirigir la nostra vida vers Déu en tots els
seus detalls. Es tracta de millorar com a persona.

Mt 6, 1-18 planteja el tema de la renovació de les relacions amb mi mateix,
amb els altres i amb Déu, concretades amb el dejuni, l'almoina i la pregària.

A) Amb mi mateix:
el dejuni: dejunar és privar-se d'alguna cosa, per a manifestar que Déu és

l'únic totalment valuós, i per a ajudar als necessitats amb el que estalviem
amb la nostra privació (no es tracta d'enriquir-nos més). Normalment s'entén
el dejuni com un privar-se del menjar o d’un aliment concret, però aquí ho
podem entendre en un sentit més ampli: saber-nos privar d'objectes de
consum: TV, tabac, begudes, discos, cinema (espectacles), roba nova,
despeses supèrflues... Si no som capaços de privar-nos en les coses
senzilles i quotidianes, com podrem seguir a Jesús que ens diu que
"prenguem la nostra creu, renunciem a nosaltres mateixos i el seguim"? Es
tracta de ser més lliures per seguir millor Jesús. El temps i els diners
estalviats els podríem donar als altres i a Déu.

B) Amb els altres: 
L’almoina: fer almoina es donar del que tenim a qui ho necessita, per
manifestar que el que tenim és per a compartir-ho, que el que és meu té una
dimensió social que no puc oblidar: som administradors dels béns de Déu,
que són per a tots. L'almoina la podem entendre com a aportació econòmica
als necessitats (no estaria bé acostumar-se a donar als pobres el 10% del
que em donen? Si jo participo en les campanyes del 0,7 per al Tercer Món,
m'implico personalment?), com a aportació del meu temps i de la meva
persona (voluntariat social, visitant malalts, persones ancianes que viuen
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soles, catequista dels petits..) i sensibilitzant-me contra la injustícia social.
C) Amb Déu:
La pregària: es tractaria de viure amb més intensitat la relació personal amb
Déu, per a que m'ajudi a canviar segons el model de Jesús. Cercar moments
diaris de silenci i pregària (llegir l'Evangeli, algun salm, les lectures de la
missa de cada dia...). Participar més en l'Eucaristia, anant un dia més a la
setmana a missa. Millorar la meva manera d'estar present en les eucaristies.

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita 4. Temps de l’Esperit 

Tema
12.

La Pasqua 

Per començar

"GRÀCIA PREVINENT, EXIGENT"  (D'un monjo de l'Església d'Orient)

Senyor, Amor, no vagis tan de pressa! No et puc seguir. Vas massa de
pressa per a mi. Espera'm, deixa'm que t'aconsegueixi. Però, Senyor, no t'has
parat, ni has afluixat la marxa.

Senyor, et veig prendre el camí de casa meva. Senyor, no et prenguis la
molèstia d'anar fins a casa. M'apresso a venir cap a tu. Podríem parlar pel
camí, aturar-nos. Això seria menys esgotador per a mi (i jo em sentiria menys
confús). Però ja entres al meu jardí.

Senyor, sóc massa indigne de tenir-te sota el meu sostre! Però ja has
obert la porta i travessat el llindar.

Senyor, no tinc res preparat a casa, res preparat per rebre't. Però l'Amor
sense límits ja ha entrat a la sala i em diu: "Posa't a taula, vull sopar amb tu".

Objectiu 

� Aprofundir en el sentit de la mort i resurrecció de Jesús. 
� Trobar maneres de viure més a fons els dies sants. 
� Caldria un compromís per part dels nois i noies que allí on siguin,

durant la Setmana Santa, mentre puguin, participin de la litúrgia
religiosa d'aquests dies.

Dinàmica 

Us proposem dues dinàmiques per a escollir una o l’altre.

A) 
Es presenten les cinc dates: Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres
Sant, Vetlla Pasqual, Diumenge de Resurrecció. I se’ls hi pregunta tres coses
per a cadascuna d'elles:
Què va passar a Jesús en cadascun d'aquests dies?, Com ho celebra
l'Església? Què significa per a mi?
Un cop ho han pensat, en una pissarra es posen els títols de les cinc dates, i
els nois/es van escrivint a sota de cada data els esdeveniments i successos
de la vida de Jesús. Un cop acabat es respon i es comenten les dues últimes
preguntes.

B)
Passar l'audiovisual fet a partir de la pel·lícula "Jesús de Natzaret" de
Zefirelli, L'Evangeli de la passió segons St. Joan i la música de la passió
segons St. Mateu de Bach.
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En acabat, fer preguntes pertinents: com s'han sentit? quins aspectes els ha
afectat? quines coses no entenen? podríem reconstruir un camí de la creu
amb els sofriments dels homes i dones del nostre temps? (cada noi podria
recordar un fet o una situació concreta). 

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita 4. Temps de l’Esperit 

Tema
13.

L’Esperit Sant 

Per començar

Es pot llegir qualsevol dels textos del Nou Testament que us proposem.

Dinàmica 

Us proposem seguir l’esquema que el P. Lluís Cortés sj segueix en el seu
llibret: “L’Esperit Sant vindrà sobre teu”. Entre altres coses ell proposa onze
textos del Nou Testament i onze expressions sobre l’Esperit Sant. Es pot fer
una lectura comentada d’aquests textos escollits comentant el ara i aquí dels
nois i noies.

� Fe: Lc 1, 26-38 (L’Esperit Sant vindrà sobre teu): Creiem en
Jesucrist “encarnat per obra de l’Esperit Sant i nascut de la Verge
Maria”. I també creiem que en cada cristià amb la força de la
Paraula de Déu i per obra de l’Esperit Sant es continua
l’Encarnació.

� Baptisme : Jn 3, 1-6 (Nascut de l’Esperit): Per Jesucrist tots
nosaltres hem estat batejats en l’Esperit Sant. I així ha començat
en nosaltres una “nova creació”.

� El do de Déu: Jo 4, 1-15 (Si coneixessis el do de Déu). Amb el
símbol de l’Aigua Viva Jesús ens parla del gran do de Déu:
l’Esperit Sant que viu en els nostres cors.

� Pregària : Jn 14, 12-26 (La promesa de l’Esperit). Jesús ha posat
aquest objectiu a la nostra pregària: “ el vostre Pare del cel
donarà el seu Esperit Sant als qui l’hi demanen (Lc 11,13). 

� Font d’aigua viva: Jn 19-31-37 i Jn 7, 37-39 (Del seu cor
traspassat brollarà la font-Riuades d’aigua viva). Del cor
traspassat del Senyor, del cor del Messies brolla “l’aigua viva”: el
do de l’Esperit.

� Testimoni: Ac 1, 1-14 (Vosaltres en sou testimoni). I quan arribi
l’hora de donar testimoni no us capfiqueu pensant com o què
haureu de dir: perquè en aquell moment ja us inspiraran les
paraules adients. De fet, no sereu pas vosaltres qui enraonareu,
sinó l’Esperit del vostre Pare qui enraonarà en vosaltres (Mt
10,20).

� El compliment de la promesa: (Ac 2, 1-13) El dia de la
Pentecosta. “No us allunyeu de Jerusalem, sinó espereu-hi
l’Esperit Sant que el Pare us ha promès i que jo us he anunciat...;
vosaltres, però, sereu batejats amb l’Esperit Sant d’aquí a no
gaires dies”(Ac 1, 4-5)

� L’experiència de l’Esperit, fonament de l’Esperança: Rm 8, 8-
17.26-27 (La vida en l’Esperit). “L’esperança no desil.lusiona,
perquè l’amor que Déu ens té, l’ha vessat al bell fons de nosaltres
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mateixos per obra de l’Esperit Sant que Ell ens ha regalat” (Rm
5,5). 

� Esperit i Comunitat: 1 Co 12, 1-13. Déu ha volgut salvar els
homes i les dones, no aïlladament, sinó formant un poble reunit
per l’Esperit i que mitjançant les seves obres anunciessin la
salvació de Déu a tot el món.

� La força d’estimar: 1 Co 13, 1-13 (Esperit i solidaritat). Jesús
ens proposa estimar els altres “com ell ens ha estimat”. Solament
per la força de l’Esperit Sant serem capaços d’estimar
gratuïtament a tots els nostres germans.

� Lluita per la llibertat: Ga 5,13-26 (Esperit i llibertat) “L’Església
creu que el Crist mort i ressuscitat per tothom, dóna a l’home,
mitjançant el seu Esperit, llum i força perquè pugui respondre a la
grandesa de la seva vocació” (Conc. Vat. II, Gs,10).

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m'he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita 5. Comunitat de creients 

Tema
14.

Maria 

Per començar

AMIGA DE L'AMAT (D'un monjo de l'Església d'Orient)

"Ella es mou sense soroll, i ràpidament, i graciosament, enmig dels
tumults. De vegades trenca el silenci, però sempre sembla envoltada de silenci.
És en aquest món, però sembla pertànyer tota ella al món de la gràcia.

La seva figura està suaument il·luminada per la llum invisible, però
esdevé il·luminadora per a aquells que la miren.

Amb una ma forta i lleugera, toca i maneja tot allò que nosaltres toquem.
Veu allò que nosaltres veiem. Sent allò que nosaltres sentim. No es veu mai
disminuïda.

Embena les ferides. Serveix a taula. Els seus gestos són justos i
precisos.

És manté dreta entre els qui estan asseguts. Es manté també dreta
entre aquelles i aquells que s'ajuden. Durant la nit el seu cor vetlla pels qui
dormen.

Ella vetlla. I desvetlla. Desvetlla l'Amor fins i tot en aquells que no tenen
amor.

Transmet l’Amor a aquells als quals acarona la seva mà o la seva vista.
No para de beure a la Font. Amb una atenció apassionada ella es dóna."

Objectiu 

� Redescobrir Maria com a mare de l'Església. 
� Conèixer d'aprop el seu estil de seguiment de Jesús. 

Dinàmica 

Us proposem un atansament contemplatiu a la figura de Maria. Necessitaríeu
un espai de pregària adequat, una espelma per persona i set lectors que es
reparteixin els següents textos de l'Evangeli:

Lc 1,26-31, Lc 1, 39-45, Lc 1, 46-52, Lc2,6-ll, Lc 2,33-35, Lc 2, 46-52, Lc 8,
19-21,   Jn 2,l-5,  Jn 19, 25-27,  Fets l, 12-14

Els monitors introdueixen que es farà un temps de pregària per entendre una
mica més la figura de Maria. S'explica la mecànica. Es comença amb un cant
d'entrada o amb una música de fons. El que llegeix el primer text s'aixeca i
encén la seva espelma amb un ciri encès que representa el Crist. Amb el seu
ciri encén el de qualsevol company i companya i apaga el seu. Aleshores
llegeix el text que li pertoca. Després d'uns instants el que ha quedat amb el
ciri encès ha de fer un comentari pregària sobre el text llegit (què
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m’impressiona de Maria, què significa per a mi, què m'aporta de nou aquest
text...). Així successivament amb els deu textos. Cal vigilar que el ritme sigui
serè, potser incloent-hi espais de cant o música.

Avaluació 

Què m'ha impactat més d'aquesta pregària? m'hi he trobat a gust? Què em
diu de cara al futur?

Pregària 

La dinàmica ja és la pregària.
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Fita 5. Comunitat de creients 

Tema
15.

L’Església I. De la comunitat a
l’Església 

Per començar

VIDA DE LA PRIMERA COMUNITAT. Del Llibre dels Fets dels Apòstols
(2, 42-47)

Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a
viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà
dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte.
Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les
propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats
de cadascú. Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del
temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa
de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor
afegia a la comunitat els qui acollien la salvació.

Objectiu 

� Descobrir el model de comunitat que neix dels seguiment del
Crist.

� Descobrir com el grup pot viure aquest ideal.

Dinàmica 

Introduir el tema explicant que l'ésser humà és un ésser en relació, que
existeix perquè algú l'ha portat al món; que és essencialment comunicació i
que no hi ha comunicació sinó hi ha l'altre.
És per això que no es pot viure aïlladament i que, per tant, no hi ha vida
cristiana sense comunitat. És en la comunitat que anem creixent com
persones creients.
Al Nou Testament hi ha moltes referències de les primeres comunitats, del
seu estil de vida. El mateix Jesús parla als seus deixebles de com han de
viure.
El nostre grup és una petita comunitat on posem en comú la nostra vida i la
nostra fe, i això ens ajuda a créixer. I aquest grup nostre forma part d'un altre
grup més gran que al mateix temps forma part de L'Església que és la gran
comunitat.

Pas 1  :  
Compartir les diferents realitats d'Església que coneixem:

� La litúrgia de les pontificals romanes.
� L'austeritat dels monestirs de la Trapa.
� La generositat dels religiosos consagrats al servei dels més

pobres.
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� La imatge d'una religió acomodada i establerta.
� El Vaticà.
� Els preceptes d'una religiositat poc oberta a les realitats del món.
� Una Església que imposa una conducta moral.
� Els joves creients que saben renunciar a unes vacances, a una

tarda de lleure per fer companyia als malalts, per organitzar un
esplai...

Es tracta de comentar, relativitzar o desemmascarar les falses imatges o les
mitificacions que puguin tenir els integrants del grup.

Pas 2  :  
Nosaltres som Església. Cal que tinguem present quines són aquelles
imatges nostres que s'allunyen del camí de Jesús i quines són les que s'hi
apropen. Fins a quin punt podem demanar a l'Església allò que nosaltres no
estem disposats a donar?

Pas 3  :  
Per concloure, es pot arribar a concretar quins aspectes hem de vigilar o és
bo que tinguem presents en la nostra vida, per tal de reflectir que som
seguidors del Crist en l’Església.

� en l'aspecte professional? a l'escola?, a casa?, a la pregària?
� una preocupació i acció concreta a nivell social o polític?
� col·laboració a la parròquia?
� preocupació per cercar un grup / comunitat que m'ajudi a viure

fidelment la meva fe?
� els meus diners?, el meu temps lliure?, el meu cos, la meva

sexualitat?
� consagrar la meva vida al servei dels altres en forma de vida

religiosa?

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita 5. Comunitat de creients

Tema
16.

L’Eucaristia 

Per començar

Fragments de la Primera Carta de Sant Pau als Corinitis (11,17-34)

 “Primer de tot, sento a dir que, quan us reuniu en comunitat, hi ha
divisions entre vosaltres, i en part ho crec. El resultat és que, quan us reuniu
tots alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor, perquè, en el moment de l'àpat,
cadascú menja el sopar que ha portat, i mentre els uns passen gana els altres
beuen massa. Que us en felicito? En això no us puc pas felicitar!

La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del
Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué
l'acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu
això, que és el meu memorial.» I havent sopat féu igualment amb la copa, tot
dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada
vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial.» Perquè cada
vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del
Senyor fins que ell vingui. 

Que cadascú s'examini a sí mateix, abans de menjar el pa i beure la
copa, perquè qui menja i beu sense tenir present que es tracta del cos del
Senyor, menja i beu la pròpia condemna. Per tant, germans meus, quan us
reuniu per menjar, sigueu sol·lícits els uns pels altres. 

Objectiu 

� Desvetllar l'aspecte celebratiu de la vida de fe.
� Desvetllar la importància de l'eucaristia en la vida de fe.
� Preparar les diferents parts d'una eucaristia.
� Convidar-los a una eucaristia a Joves Loiola.

Dinàmica

Es suggereix que per aquest tema us busqueu un prevere i amb ell prepareu
una celebració de l'eucaristia. Plegats decidiu el lloc i com fer participar els
nois per tal que tinguin una visió més propera del sentit profund de
l'eucaristia.
Us proposem una llista de preveres que estarien disponibles per a aquesta
dinàmica: Ignasi Vila, Lluís Cortés, Xavier Rodríguez, Josep Lluís Iriberri,
Jóse Montobbio, David Guindulain.
Es pot pensar en preparar l’eucaristia del dissabte a les 19:30 a Joves Loiola.

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com m'he
sentit, què he descobert, què m'ha impactat...) en una paraula o frase curta.
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Pregària 

Aquest moment queda assimilat en la mateixa eucaristia. Es pot prescindir de
la pregària comunitària per tal de tenir més temps de grup.



Catequesi de confirmació 
pàg. 36

Fita 6. Pla d’estiu 

Tema
17.

Com viure l’estiu?

Per començar

Cohelet 3, 1-8

Tot té el seu moment,
sota el cel hi ha un temps per a cada cosa. 

2 Hi ha un temps d'infantar
i un temps de morir,
un temps de plantar
i un temps de collir. 

3 Un temps de matar
i un temps de guarir,
un temps d'enrunar
i un temps de construir.

4 Un temps de plorar
i un temps de riure,
un temps de plànyer-se
i un temps de dansar.

5 Un temps de tirar pedres
i un temps d'aplegar-ne, 
un temps d'abraçar
i un temps d'estar-se'n.

6 Un temps de cercar
i un temps de perdre,
un temps de guardar
i un temps de llençar.

7 Un temps d'esquinçar
i un temps de cosir,
un temps de callar
i un temps de parlar. 

8 Hi ha un temps d'estimar
i un temps d'odiar,
hi ha un temps de guerra
i un temps de pau.

Objectius 

Cercar iniciatives personals i comunitàries que ajudin als nois a viure
l’absència de la reunió setmanal durant els mesos d’estiu.

Dinàmica

S’introdueix la importància de mantenir la flama encesa del camí de la
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confirmació durant el temps d’estiu. 
Els monitors poden presentar una llista de suggeriments: pregària personal,
eucaristia, pelegrinatges, lectura espiritual, música de grups religiosos,
camps de treball d’estiu, estades a Taizé, correspondència...
Es dóna un temps personal per a que cadascú pensi quins passos farà en el
seu camí de confirmació durant l’estiu.
Es posa en comú, cercant que hi hagi un compromís davant el grup per tirar
endavant les propostes personals i/o col.lectives.
Si és la darrera reunió abans de l’estiu es pot pensar en acabar celebrant-ho
amb quatre galetes.

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària

Conjunta.
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Fita 1. On érem. On anàvem

Tema
18.

Qui sóc jo? I demà?

Per començar

Segons la dinàmica que seguiu.

Objectiu 

Conèixer-se a un mateix i projectar-se cap al futur. Veure el pas del temps en
cadascun. Com érem ahir, com som avui, com volem ser demà. 

Dinàmica 

Pas 1:
En el moment de reprendre la catequesi després de l’estiu, és qüestió
d’aturar-se i pensar cap a on va el noi/a. Compartir cóm ha anat l’estiu i com
ha anat el camí cap a la confirmació en aquests mesos.

Pas 2:
Per mitjà d’un foto-llenguatge en el que els nois porten cadascú fotos seves
de quan eren petits o fotos de revistes que els agradin. Prèviament se’ls ha
avisat.

Preguntem:
� Amb quina foto t’identifiques?
� Com seria aquesta foto de fa 10 anys avui? Què hi canviaries?

Què hi posaries?

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 
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El temps no s'atura, i cada segon, cada paraula que diem ja és el
passat. Mirem les fotografies que tant ens estimem; ens evoquen records de
potser fa molt de temps, o potser fa poc. I mentre el temps passa. I recordem
amb elles el què hem estat, potser n'estem orgullosos, o potser no. I veiem tot
el què ha canviat d'ençà la foto, físicament, en el nostre entorn.... veiem el que
ara som. I avui ens farem fotografies que demà seran diferents, el temps haurà
passat nosaltres, haurem canviat, el nostre entorn haurà canviat.

Senyor, Pare, tot el que hem estat, som i serem t'ho presentem a Tu; els
nostres amics, familiars; a qui estimem, qui ens estima, perquè ens ajudin a
créixer i que les fotografies siguin un record orgullós del que vam ser.
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Fita 7. On érem. On anàvem. 

Tema
19.

Confirmació II

Per començar

Segons la dinàmica que seguiu.

Objectiu 

Explicar els aspectes formals del sacrament de la Confirmació. Aquest tema
serà complementat per un altre just abans que els nois siguin confirmats, en
el que s’incidirà més sobre el significat i el compromís de la Confirmació.

Metodologia 

Explicar la cerimònia i la litúrgia, el manifest, llegir manifestos d’altres anys.
Fer servir la fitxa del temari taronja.

Presentació dels confirmands davant del Bisbe (significat del Bisbe).
Litúrgia de la paraula
Litúrgia de la confirmació

Renovació de les promeses del baptisme
Renúncies
Professió de fe

Imposició de les mans 
Crismació

N. Rep el signe del do de l’Esperit Sant
Amén
La pau sigui amb tu
I amb el vostre esperit

Litúrgia de l’eucaristia
Manifest de confirmació
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Fita 7. On érem. On anàvem

Tema
20.

Revisió de vida 

Per començar

Lluc 6, 41-42

Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga
que hi ha en el teu? Com li pots dir: "Germà, deixa'm que et tregui la brossa de
l'ull", si tu no veus la biga del teu? Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull i
llavors hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l'ull del teu germà. 

Objectiu 

Iniciar els nois en la metodologia de la revisió de vida. És un retrovisor que
serveix per mirar enrere amb la finalitat de poder avançar. Desbrossar els
obstacles de la vida quotidiana que ens incomoden, que trobem incoherents
per poder afrontar amb il.lusió la més gran aventura: la vida.

En aquesta edat és important que el noi adquireixi hàbits d’empatia. Que no
només sàpiga escoltar l’altre amb paciència, sinó que sigui capaç d’implicar-
se en el que explica. Perill: en l’adolescència es pot caure en un excés de
“sentimentalisme“. El mètode de la revisió de vida ha de permetre
progressivament aportar una mirada compassiva però alhora serena sobre
els fets de vida que es posen en comú. Cal temps i paciència. La serenor
forma part de l’educació en el criteri (no en l’obtenció d’informació, e.g. vull
saber per curiositat o merament per “jutjar” el fet...). La revisió ha de servir
també per reforçar per part del grup les opcions de vida que cadascun va
prenent.

Metodologia

Cada noi tria un fet de vida de les vacances que vol compartir amb el grup.
Per torns de paraula, l’exposa ordenadament. Després d’una primera roda,
cadascun interpel.la o reacciona als fets de l’altre. El grup es pot centrar en
un tema. Abans de començar es pot posar una mica de música suau per
crear un ambient propici.

Si es creu oportú és poden seguir els tres passos que proposa la revisió de
vida que utilitzen a la JOC: veure (què ha passat), jutjar (com ho valorem) i
actuar (què hi podem fer?). 

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.
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Pregària 

Conjunta.
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Fita 8. Signes visibles de l’Esperit Sant 

Tema
21.

Matrimoni 

Per començar

De la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint 1-9

Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés,
seria com una esquella sorollosa o un címbal estrident. Si tingués el do de
profecia i penetrés tots els designis amagats de Déu i tot el coneixement, si
tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no
seria res. Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués a mi
mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no estimés, de res no
em serviria.

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja,
no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja;  no s'alegra
de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot
ho espera, tot ho suporta. 

L'amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà
inútil, que el do de parlar en llengües s'acabarà, que el do de conèixer serà
també inútil. Ara els nostres dons de coneixement i de profecia són limitats.
Però quan vindrà allò que és perfecte, serà inútil allò que és limitat. Quan era
un infant, parlava com un infant, pensava com un infant, raonava com un infant;
però d'ençà que sóc un home, tinc per inútil el que és propi dels infants. Ara hi
veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara a
cara. Ara el meu coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu
em coneix. Mentrestant, subsisteixen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres; però
l'amor és el més gran.

Objectiu 

Descobrir que el matrimoni també és, i un cristià l’hauria de viure, com una
vocació per a la que cal preparar-s'hi. Probablement sigui una de les
primeres (i malauradament escasses) ocasions que tinguin els nois per parlar
seriosament, ni que sigui per un espai curt de temps, de com veuen el
matrimoni. Cal pensar que la confirmació és i serà percebut per molts com el
gran sacrament previ al matrimoni, que vindrà anys més endavant. 

Dinàmica 

Es pot pensar en invitar algun matrimoni jove a exposar el seu testimoniatge.
Suggerim les següents qüestions:

� Quin aprenentatge demana optar per una vida de parella?
� Quines creus que són les claus de l’èxit perquè un matrimoni

funcioni tota la vida?
� Coneixes algun matrimoni que creguis que es pot considerar

exemplar (no ideal)?
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� Què diferencia un matrimoni cristià d’un que no ho és?

Avaluació 

Pregària 

Camina de ahora en adelante tras las huellas de Cristo. No te preocupes
por el mañana. Busca primero el Reino de Dios y su justicia. Abandónate,
entrégate, y será derramada en tu seno una medida repleta, apretada,
desbordante. Duermes o veles, de noche y de día, la semilla germina y crece
sin que tú sepas cómo. Unge tu cabeza, lava tu cara a fin de que sólo tu Padre,
que ve en lo secreto, conozca la intención de tu corazón.
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Fita 8. Signes visibles de l’Esperit Sant 

Tema
22.

Unció dels malalts

Per començar

De l’Evangeli segons Sant Lluc

De tornada, la gent va acollir Jesús, ja que tothom l'esperava. Llavors va
arribar un home que es deia Jaire i que era cap de la sinagoga. Es llançà als
peus de Jesús i li suplicava que anés a casa seva, perquè la seva filla única,
que tenia uns dotze anys, s'estava morint. Mentre hi anava, la gent l'estrenyia
tant que l'ofegava.

Hi havia una dona que patia d'hemorràgies des de feia dotze anys i
s'havia gastat en metges tot el que tenia per a viure, però ningú no l'havia
poguda curar. Se li va acostar per darrere i li tocà la borla del mantell. A l'instant
l'hemorràgia se li va estroncar. Jesús preguntà:

-Qui m'ha tocat? 
Tots negaven que ho haguessin fet, i Pere digué:
-Mestre, però si tota la gent t'envolta i t'empeny!
Jesús insistí:
-Algú m'ha tocat; sé que una força ha sortit de mi. 
La dona, veient-se descoberta, s'acostà tremolosa a Jesús, es

prosternà i va explicar davant de tota la gent per què l'havia tocat i com havia
quedat guarida a l'instant.

Jesús li digué:
-Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau.
Mentre Jesús encara parlava, n'arriba un de casa del cap de la

sinagoga a dir-li:
-La teva filla és morta. No amoïnis més el Mestre.
Però Jesús ho va sentir i li respongué:
-No tinguis por; tingues només fe, i ella se salvarà.
Arribat a la casa, no va permetre que ningú entrés amb ell, fora de

Pere, Joan i Jaume, i el pare i la mare de la nena. Tots ploraven i feien planys
per ella, però Jesús els digué:

-No ploreu. No ha mort, sinó que dorm. 
Però ells se'n burlaven, perquè sabien que era morta. Jesús

l'agafà per la mà i la cridà dient:
-Noia, aixeca't! 
Ella tornà a la vida i s'aixecà a l'instant. Jesús va manar que li

donessin menjar. Els seus pares no se'n sabien avenir, però Jesús els ordenà
que no diguessin a ningú el que havia passat.

Objectiu 

Descobrir la unció com la presència i la confiança en Déu en la dificultat,
explicitada en la major d’elles, la malaltia greu davant la mort. 
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Dinàmica 

La unció és per qualsevol tipus de malalts i no tenen perquè estar en perill de
mort. Se’n pot parlar de la mort amb els interrogants que planteja tant des del
punt de vista escatològic (la vida eterna) com moral (eutanàsia, pena de
mort, violència,...). Ambdós vessants tenen força interès i per això estaria bé
tractar-los en alguna altra ocasió, però ara convé centrar el diàleg sobre
l’aspecte simbòlic i positiu de la unció: preparar-se davant la dificultat, per
poder-la assumir amb confiança, i es pot extendre a totes les dificultats de la
vida. 

Com ens preparem per afrontar el dolor a la vida? (físic, emotiu,
moral...)
Com combinem sensibilitat i fortalesa?
Què ens fa ser esclaus i per tant patir?
Com podem aprendre a relativitzar sense caure en el passotisme?
Com podem aprendre a implicar-nos a fons sense cremar-nos?

Algunes pistes: la pregària, l’esport (per a alguns), el diàleg, la meditació,
l’austeritat, la fermesa davant la dificultat (“en desolación no hacer
mudanza”), la revisió de vida, la constància, ... l’esperança. 

En definitiva com conrear el “do de fortalesa” que no estaria de més
comentar i fer-ne una lectura actualitzada amb motiu de la confirmació.

Per tractar la mort des del punt de vista escatològic, heus ací algunes pistes.

Per què ens espanta la mort ?
Com assumir-la ?

Veure com l’imaginari clàssic, molt present en la filmografia actual, (luctuós,
negre, ...) no sempre es correspon a un sentit cristià de l’existència i de la
mort. Veure també la simbologia actual de la litúrgia de difunts:
“acompanyadora” i ... sentida però esperançada, no té res a veure amb les
planyideres del segle XIX o amb la imatge d’un dol sever que encara perdura
en alguns ambients.

Veure com molts escriptors i poetes al llarg dels temps (Teresa d’Àvila,..., o
Joan Maragall en el seu Cant Espritiual) veuen la mort com el pas a una vida
més plena i reeixida:

Es pot fins i tot comentar la frase de Pere Casaldàliga: “el cristià no mor,
ressuscita”.

Avaluació 

Pregària 
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Càntic Espiritual: Joan Maragall (fragment)

“Deixeu-me creure doncs, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en que s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença !”
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Fita 8. Signes visibles de l’Esperit Sant 

Tema
23.

L’Església II. Comunitat de creients

Per començar

FUTBOL NOCTURN (Michael Quoist)

 Aquesta vetlla a l'estadi, la nit s'agitava poblada de vuitanta-mil
ombres. I quan els grans projectors hagueren pintat de verd el vellut de la
immensa gespa, la nit entonà un cant de vuitanta-mil veus perquè l’àrbitre
havia fet senyal de començar el partit.

L'encontre es desplegava sense ensopec. La pilota anava de jugador a
jugador com si tot hagués estat minuciosament preparat per endavant.
Passava de l'un a l'altre, corria arran de terra o s'envolava per damunt dels
caps. Cadascun era al seu lloc, la rebia al seu tom, d'un cop de peu mesurat la
passava a l'altre i l'altre era allí per acollir-la i transmetre-la. I perquè cadascun
feia el seu treball a l'indret que calia, perquè hi aportava l'esforç exigit, perquè
sabia que ell tenia necessitat de tots els altres, lentament però amb fermesa, la
pilota avançava; i quan hagué recollit el cor dels onze jugadors, l'equip xutà per
alt i marcà el gol de la victòria.

Quan penosament a la sortida la immensa cua desfilava pels carrers
massa estrets jo pensava, Senyor, que la història humana, un llarg partit per a
nosaltres, és per a tu aquesta prodigiosa cerimònia començada als inicis del
temps i que no s'acabarà fins que el darrer jugador haurà acomplert la seva
última jugada.

En aquest món, Senyor, cadascun tenim el nostre lloc; Entrenador
provident, des de sempre Tu ens el destines. Tu tens necessitat de nosaltres
aquí, els nostres germans tenen necessitat de nosaltres, nosaltres tenim
necessitat de tots.

No és pas el lloc que ocupo, Senyor, el que és important, sinó la
perfecció, la intensitat de la meva presència. Què hi fa que hi sigui davant o
darrera si faig fins el màxim el que haig de fer.

Ara entro al vestidor a reposar, Senyor; demà si Tu m'ho permets, jugaré
una altra mitja part. I així cada dia...

Fes que aquest partit celebrat amb tots els meus germans sigui la feina
que Tu esperes de nosaltres, per tal de que quan el teu darrer xiulet interrompi
les nostres vides siguem seleccionats per a la Copa del Cel.

Objectiu 

� Tenir un sentit d'Església global. 
� Plantejar els temes conflictius: Vaticà, paper de la dona,

conservadurisme...
� Preparar preguntes per a un possible diàleg amb el bisbe que els

confirmarà. 

Dinàmica
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Us proposem una reflexió i una activitat. La reflexió hauria de tenir en compte
que ja se n’ha parlat al llarg del curs del tema. L’activitat és l’encontre-diàleg
amb un bisbe. Caldrà preparar-ho amb temps i amb els altres grups. També
es podria fer una taula de testimonis que encetin el diàleg de sentir-se
església.

Reflexió :
Davant les crítiques que diversos creients, en especial joves, fan de
l’església, perquè els costa d’entendre el sentit d’una institució en general i
de l’estructura de l’Església en particular, la següent analogia, salvant les
distàncies, pot ser útil.

Un és soci o seguidor del Barça o de l’Espanyol o de qualsevol altre club
perquè li agrada el futbol, però sobretot perquè se sent identificat amb els
colors o l’origen d’aquell club. Potser ni s’ho ha plantejat gaire per què és
“culé” o “perico”, però s’apassiona quan veu un partit i juguen els de “casa”. I
l’apreci que sent pel club no l’eximeix de criticar determinades declaracions
del president o l’actuació de tal o tal altre jugador perquè creu que no juga
com ho hauria de fer. Fins i tot pateix quan l’equip no està en un bon lloc de
la classificació o quan juga un partit important. I l’aficionat ho és sempre, en
tot lloc i situació i se’n sent orgullós de ser-ho, tot recordant les gestes
heroiques dels jugadors... i procurant oblidar alguna que altra derrota. I tots
podem ser capaços de distingir entre el fanàtic i el bon aficionat, que fins i tot,
reconeix l’equip contrari quan ha jugat un bon partit. 

Potser de vegades, caldria viure i presentar l’aspecte institucional de
l’Església com un bon club als nois; com un club en el que ser-ne soci val la
pena. 

A l’Església, santa i pecadora (que en boca de Joan Pau II demana perdó
per molts errors comesos), se li poden agrair moltes coses. La primera
d’elles, la d’haver-nos legat l’Evangeli. 

A més, molts nois, potser per manca de visió universal de les coses (tot just a
aquesta edat comencen a despertar un interès per temes més globals) no
són conscients de l’abast de l’Església i de les institucions i persones que en
formem part i que des de fa segles han vingut desenvolupant una tasca
sovint de manera silenciosa: en l’àmbit que avui anomenem “social”
(hospitals, educació, atenció a presons, desenvolupament, dignitat de la
persona, ...), innovadora en molts camps (s’ha avançat a les institucions civils
en matèria d’assistència, d’educació i sanitat gratuïta, en el diàleg promogut
amb altres religions, ...), rol històric (mediadora en conflictes,...) difusora de
cultura i coneixement (especialment durant l’Edat Mitjana, ...), difusora de
valors universals (pau, concòrdia entre les nacions, ...).... 

Juntament amb aquesta “gran comunitat” que és = que som l’Església,
aquesta es fa present en la “petita comunitat” que també és Església: la
família, el grup de catequesi, la meva parròquia, el moviment en el que
participo,...

Fóra bo recordar alguns aforismes com “pensa globalment, actua localment”
o la pinya d’un castell dels Xiquets de Valls, per remarcar la necessitat de
conciliar la imatge local, particular i entranyable de l’Església de casa” que



Catequesi de confirmació 
pàg. 50

m’acull a mi, amb la imatge més gran, humanitzadora, històrica i present en
el món, de l’Església catòlica, que ens acull a molts. (catòlica, en grec, =
universal).

Encontre amb un personatge consagrat a l’Església (religiós/a, prevere,
bisbe)

Dinàmica

L’ideal d’activitat fóra tenir un diàleg amb el bisbe que confirmarà els nois i
les noies. Però en el cas en que això no fos possible, es demana a alguna
persona de fàcil accés que hagi consagrat la seva vida a Déu en l’Església.  
En primer lloc, un catequista fa una entrevista al personatge per a que es
doni a conèixer. Mentre es diu als nois que facin per escrit les preguntes que
vulguin. Algú selecciona les preguntes abans de fer-les directament.
Si hi ha confiança amb el personatge, es poden fer les preguntes directament
sense haver de passar pel tràmit de l’escrit.

Avaluació 

Caldrà fer-la en un altre moment en que el convidat no hi sigui present.

Pregària 

Es convidarà al personatge que ens guiï una breu pregària.
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Fita 9. Preparar la vinguda de Jesús 

Tema
24.

La pregària. Cos, cor i esperit 

Per començar

Es pot fer l’audició del tema “La pregària” del grup Arass.

Objectiu 

Descobrir diferents estils de pregària i fer-ne experiència. Convindria que al
final del curs els nois estiguessin en disposició de preparar pregàries en grup
i fins i tot, que alguns anessin vencent la por a expressar una pregària
espontània en un entorn de confiança (tot i que aquest seria un objectiu més
fàcilment assolible en l’etapa de post-confirmació).

Dinàmica 

Tot avançant amb les formes de pregar que s’han vist a la primera part del
curs -pregària “relaxant”, pregària “participativa”, lectura contemplativa (des
de l’exègesi)... es pot anar introduint la pregària tipus Taizé, la pregària amb
els salms, la pregària partint de la contemplació d’escenes de la vida
quotidiana (audició de temes musicals actuals, l’expressió artística en la
pregària, ....). 

Es poden explicar també altres formes de pregària que els cristians adopten:
la pregària amb el cos i la respiració, la pregària repetitiva, el sentit del rosari,
la litúrgia de les hores, ...

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 

La reunió ja ha estat un temps de pregària.
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Fita 9. Preparar la vinguda de Jesús 

Tema
25.

Advent. Nadal 

Per començar

En funció de quina dinàmica trieu podeu començar d’una manera o una altra.

Objectiu 

- Introduir en el sentit de la preparació al Nadal.
- Situar correctament l'ambient nadalenc.
- Buscar maneres autèntiques de preparar el naixement de Jesús.

Dinàmica 

Us proposem tres dinàmiques:

A:
Una reflexió contrastada entre el sentit autèntic del Nadal i el que ens
proposen els mitjans de comunicació. El sentit autèntic es pot presentar a
través de dos textos (Isaïes 11 i Lc 2). El sentit deformat es pot presentar a
través de la publicitat de qualsevol revista o dominical. Cal que els nois
siguin conscients del que faran i no faran amb motiu de les festes.

B:
Es pot fer un gest concret de solidaritat en aquests dies on sembla que ningú
pot estar trist. Pot ser una visita a una residència d’ancians o col.laborar en
alguna campanya de recollida d’aliments o de joguines.

C:
Una activitat típica d’aquests dies és l’Amic Invisible. Per sorteig i en secret
s’adjudica a cada noi i noia un company del grup al qui li haurà de fer un
obsequi de poc valor material i molt valor simbòlic. Es una bona ocasió per
crear cohesió dins el grup i celebrar el Nadal.

Avaluació 

Molt important fer-la per tal de reconduir el tema i poder anar de l'anècdota a
la mística.
 
Pregària 

Opcional.
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Fita
10.

Seguim caminant 

Tema
26.

Ser cristià avui 

Per començar

Suggerim l’audició de : “Vull aprendre a estimar” (70 x 7) o “Duc una creu a al
butxaca”  Xavier Morlans.

Objectiu 

Descobrir actituds que poden guiar en la implicació dels nois com a cristians
en la vida actual.

Metodologia 

Fer un petit debat sobre com actuar respecte a actituds bàsiques del cristià:

solidaritat – pau – discerniment – fe – universalitat – perdó – compromís ...

Per al catequista poden servir algunes pautes:

Pròleg del Catecisme de l’Església Catòlica: ser fidels a l’Evangeli amb les
paraules adequades al món d’avui

“El cristià del segle XXI serà místic o no serà ...” (Rahner?) 
“A una mà la Bíblia, a l’altra el diari...”
“Pensa globalment, actua localment ...”
“Hem de ser creients i creïbles,...” (d’on la necessitat de formar-se)

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 

Conjunta.
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Fita
10.

Seguim caminant 

Tema
27.

I després de la confirmació, què?

Per començar

De la primera Carta de Sant Pau als Cristians de Corint(4-11)

Els dons són diversos, però l'Esperit és un de sol. Són diversos els
serveis, però el Senyor és un de sol. Els miracles són diversos, però Déu és
un de sol, i és ell qui ho obra tot en tots. Les manifestacions de l'Esperit que
rep cadascú són en bé de tots. Un, per mitjà de l'Esperit, rep el do d'expressar-
se amb saviesa; un altre rep el do del coneixement per obra del mateix Esperit;
un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un altre, el do de guarir,
en virtut de l'únic Esperit; un altre, el do de fer miracles; un altre, el do de
profecia; un altre, el de discernir els esperits; un altre, el do de parlar en
llengües; un altre, el do d'interpretar-les. Tot això és obra de l'únic i mateix
Esperit, que distribueix els seus dons a cadascú tal com ell vol.

Objectiu 

Treballar el sentit de la confirmació: compromís cap a la “vida adulta” en la fe,
reconeixement de la comunitat envers els que es confirmen, ... 

Metodologia 

Presentar i oferir les diferents alternatives de compromís que els nois tenen
després de la confirmació: continuar al Casal (grups d’expressió de la fe, de
revisió de vida, camí de Santiago, acció social,...) o fora d’ell: voluntariat,
treball en les parròquies, Taizé, moviments d’Església, catequesi d’adults, ...
Enfatitzar la necessitat de “formació permanent”, ...
Per aquesta activitat convé coordinar-se amb els catequistes que portaran
els grups després de la confirmació.  

Avaluació 

Cada membre del grup ha de sintetitzar la reunió (com m’he trobat, com
m’he sentit, què he descobert, què m’ha impactat...) en una paraula o frase
curta.

Pregària 

Conjunta.


