Curs 2016-2017
CRIDA A L’AUTENTICITAT DE VIDA

FAMÍLIA,
ESGLÉSIA DOMÈSTICA
És en la família on es desvetlla des del primer moment
la dimensió religiosa dels infants i on aprenem a viure
com a deixebles de Crist. Cal promoure en el si de les famílies el testimoni joiós, humil i creïble de la fe i l’alegria
de l’amor, afavorint els espais per compartir-lo amb altres famílies.
En el marc del pla pastoral per aquest curs, es proposa
aquesta fitxa de treball amb les famílies adreçada a pares i catequistes, en el marc de la preparació per a rebre
el sagrament del baptisme dels fills o la seva primera comunió.
La fitxa està pensada per a ser feta en una única sessió

I. Objectius
–
–
–
–

–

–

Descobrir els valors cristians que esdevenen de l’estimació i la
confiança que Déu té en les famílies.
Entendre la vocació de la família com el goig d’haver estat cridats a ser feliços i estimar-se tal com Déu ens estima.
Rebre la vocació dels esposos com a gràcia rebuda de la mirada
que Jesús posa en ells.
Reflexionar sobre la realitat i desafiaments diaris de la família
en relació amb els valors cristians amb alguns punts de l’Exhortació apostòlica postsinodal “Amoris Laetitia”.
Replantejar pensaments i actituds com a possibilitat de canvi i
creixement personal i familiar posant la mirada en la llum de
la Paraula.
Exhortació apostòlica “Amoris Laetitia” com a proposta.
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II. CONTINGUTS
1. Continguts generals
–
–
–
–
–

Esdevenir model d’amor per als nostres fills
Reflectir l’amor incondicional de Déu
El valor de la maternitat
La joia de ser mare
Donar la vida…. cada dia

2. Continguts relacionats amb l’exhortació apostòlica “Amoris Laetitia”
–

–

–

–

–

–

“l’amor que creix”
o L’amor veritable no es dóna per vençut, es fonamenta en allò
que no canvia.
“tornar a escollir-se una vegada i una altra”
o Assumir els canvis, estimar l’altre, voler que sigui feliç i es realitzi plenament. Tothom és digne de ser estimat, reconegut,
valorat.
“Alegria i bellesa”
o La joia de l’amor, l’alegria d’estar junts, el goig de sentir-nos
estimats
o La bellesa que hi ha en cadascú de nosaltres
o Ajudar els fills a descobrir la bellesa del que ens envolta
“Si us plau, perdó, gràcies”
o Eduquem en la gentilesa, reconèixer l’altre, respectar-lo
o Tots ens equivoquem, tots podem millorar
o Eduquem en l’agraïment, el regal que Déu ens dóna a cada moment de la vida
“Es mereix ser estimat tal com és” (referent als fills)
o I per estimar-lo tal com és l’hem de conèixer i valorar.
o Això demana temps.
o Això ens exigeix estimar-nos a nosaltres mateixos tal com som.
o Ens demana perdonar-nos a nosaltres mateixos, I tornar a començar.
El fonament de la família és l’amor que els pares viuen entre ells.
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–

–

o On ens recolzem els pares?
o Qui ens ajuda?
“Un fill és un do”
o És el do que Déu ens fa, ens fa confiança, l’agraïm i responem
a aquest regal.
o El vivim com un do.
o Fem sentir els nostres fills que per a nosaltres són un do de
Déu, hi tenen dret.
o Si els pares renunciem a donar fonaments de vida als nostres
fills, altres aprofitaran per a manipular-los
“M’has teixit a les entranyes de la mare”
o El valor de la maternitat.
o Déu ens estima com una mare, com un pare. Incondicionalment. Confia en nosaltres, sap tot el que de bo tenim i ens esperona a créixer.
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III. METODOLOGIA
A partir d’una sèrie de fotografies es generaran preguntes semi-obertes per
reflexionar, analitzar i compartir testimoniatges per apropar-se als continguts
anteriorment explicitats i acabar llegint-los i visualitzant-los en d’altres fotografies.
Lectura de l’Evangeli i reflexió entorn el tema que ens ocupa.
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IV. MATERIAL
•

•
•

Guia pel catequista on hi aparegui: objectius, continguts generals i específics (“Amoris Laetitia”), metodologia, material, seqüenciació de la
sessió.
Fotografies. ANNEX 1, ANNEX 2
Piràmide per les famílies en 3D: Reuneix els continguts més destacables de la sessió i Es repartirà al final de la sessió. Impresa en un cartró
plastificat per construir a casa i tenir-la en un lloc visible. Tan les imatges com la lletra cal que sigui actual. Tindrà quatre cares, a cadascuna
d’elles hi haurà un dibuix amb tres frases: 1ª cara: Perdona’m, t’escolto, et parlo amb tendresa. 2ª cara: Ets admirable, m’alegro amb tu,
et dono la mà. 3ª cara: Gràcies per ser-hi, creixem junts, estem alegres.
4ª cara:
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V. SEQÜENCIACIÓ DE LA SESSIÓ
1. Acollida
Cal tenir present que es tracta d’unes sessions on generar un clima de confiança és bàsic. Es tracta que les famílies expliquin, es qüestionin i s’obrin al missatge joiós que el Pare els té preparat. Aquest ambient serà possible des de
l’escolta atenta i empàtica. El catequista pren el paper de guia, les protagonistes són les famílies.

2. Mostrar fotografies
El catequista ha de suscitar el diàleg entre els pares. Mitjançant les imatges
(ANNEX 1) que es poden projectar o mostrar successivament , comentar les
situacions quotidianes que s’hi veuen i què ens suggereixen. Conduir el diàleg
mostrant quina gran confiança els ha posat Déu a les mans confiant-los els fills
tan petits i estimats.
Hi hauria dos moments:
1.- Preguntes pel diàleg entorn les fotografies:
o
o
o
o
o

Què succeeix?
Què pensen? Com es senten?
Què transmeten?
Com podem pensar que acabarà?
Què els diríeu? Per què?

2.- Preguntes pel diàleg entorn ells mateixos (potser que aparegui en el primer
moment, serà molt positiu, signe d’obertura. Us animem a acompanyar-los)
o
o
o
o

Com viuen la seva paternitat-maternitat?
Com ha incidit en la seva vida de parella?
Com afronten les circumstàncies de la vida, el treball o la manca
d’aquest?
Pensaments i sentiments a l’hora de cercar llar d’infants, escola, de
compartir la responsabilitat de l’educació dels fills en el matrimoni?
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3. Mostrar només les fotografies que tenen el missatge de l’Església.
Ensenyem la frase (ANNEX 2) es comenta el que hi veuen i què els suggereix.
Seguidament llegeix la frase en negreta (extreta de “l’Amoris Laetitia”) i l’explica basant -se en els punts que hi ha entre parèntesi.

4. Lectura de les Benaurances i reflexió.
Mt 5, 1-12
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren
els deixebles. 2Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:

1

Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!

3

Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!

4

Feliços els humils: ells posseiran la terra!

5

Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!

6

Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!

7

Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!

8

Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!

9

Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!

10

Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! 12Alegreu-vos-en i celebreuho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els
profetes que us han precedit.
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“l’amor que creix”
L’amor veritable no es dóna per vençut, es fonamenta en allò que no canvia.

“tornar a escollir-se una vegada i una altra”
(Assumir els canvis, estimar l’altre, voler que sigui feliç i es realitzi plenament. Tothom és digne
de ser estimat, reconegut, valorat).

“Alegria i bellesa”
La joia de l’amor, l’alegria d’estar junts, el goig de sentir-nos estimats
La bellesa que hi ha en cadascú de nosaltres
Ajudar els fills a descobrir la bellesa del que ens envolta

“Si us plau, perdó, gràcies”
Eduquem en la gentilesa, reconèixer l’altre, respectar-lo
Tots ens equivoquem, tots podem millorar
Eduquem en l’agraïment, el regal que Déu ens dóna a cada moment.

“Es mereix ser estimat tal com és” (referent als fills)
I per estimar‐lo tal com és l’hem de conèixer i valorar.
Això demana temps.
Això ens exigeix estimar‐nos a nosaltres mateixos tal com som.
Ens demana perdonar‐nos a nosaltres mateixos, I tornar a començar.

El fonament de la família és l’amor que els pares viuen entre ells.
On ens recolzem els pares?
Qui ens ajuda?

“Un fill és un do”
És el do que Déu ens fa, ens fa confiança, l’agraïm i responem a aquest regal.
El vivim com un do.
Fem sentir els nostres fills que per a nosaltres són un do de Déu, hi tenen dret.

“M’has teixit a les entranyes de la mare”
El valor de la maternitat.
Déu ens estima com una mare, com un pare. Incondicionalment. Confia en nosaltres, sap tot el
que de bo tenim i ens esperona a créixer.

