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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI (4): 
     

EDUCAR EN EL SEGUIMENT DE CRIST 

 

És conegut aquest episodi de l’evangeli: “Jesús va sortir i veié un 

cobrador d’impostos que es deia Leví, assegut al lloc de recaptació, i 
li digué: Segueix-me. Ell ho deixà tot, s’aixecà i es posà a seguir-lo” 

(Lc 5, 27-28).  A partir d’aquí diem que Leví, és un deixeble de Jesús, 

un seguidor de Jesús.  

 
Educar en el seguiment de Crist és una altra de les tasques 

fonamentals de la catequesi. Per tant, la catequesi haurà d’ajudar als 

adults, joves i infants a dirigir la mirada cap a la persona, el missatge 

i el misteri de Jesús, escoltar la  seva crida, i convidar a respondre-hi  
amb promptitud i generositat, com ho va fer Leví. Convertir-se a 

Crist, fer-s’hi amic, implica seguir-lo, emprendre el seu mateix camí.   

 

Seguir Jesús no és simplement seguir un Mestre, sinó compartir la 

seva vida i entrar en relació personal íntima amb ell. El seguiment de 
Jesús té lloc en el cor, és una actitud interior, una manera personal 

de posar-se davant la vida, davant dels altres,  davant un mateix, 

davant de Déu, és, en una paraula, fer nostres les actituds de Jesús. 

Seguir Jesús és el que confirma o desmenteix la veritat de la nostra 
fe. I per seguir-lo tenim referències. Tot l’evangeli és una referència  

i, dins l’evangeli, el sermó de la muntanya (capítols 5 al 7 de 

l’evangeli de Mateu), que comença amb les Benaurances és una 

referència indispensable. La catequesi, doncs, ha d’ensenyar que la fe 
i la vida han d’anar junts, que la vida de pregària i el testimoniatge 

cristià han d’anar junts, que la contemplació i l’acció han d’anar junts. 

Tot el que s’aprèn a catequesi sobre la Paraula de Déu, les 

formulacions principals de la fe cristiana, la vida litúrgica, cal 

integrar-ho a la vida, traduir-ho en vida cristiana, en seguiment de 
Crist.  

 

Aquell que creu que Jesús és el Senyor i Salvador ha d’estar disposat 

a pensar com Jesús, a parlar com Jesús, a viure com Jesús. Els 
catequistes han de recordar als catequitzands que la catequesi no és 

només teoria o un exercici d’aprendre de memòria pregàries i 

fórmules de fe, sinó també que la fe és vida. Els qui diem que creiem 

hem de donar una forma i un color cristià a la nostra vida. La fe no és 
un abric que ens posem o traiem segons el temps que fa, sinó que la 

fe forma part del nostre ésser: allà on anem nosaltres, també va la 

nostra fe i allà on deixem d’anar, la nostra fe també deixa d’anar-hi.  



Així com no podem saltar fora de la nostra pròpia ombra, tampoc no 

hauríem de poder deslligar la fe de la vida. La catequesi, doncs, ha 

d’encoratjar els catequitzands a viure la fe cristiana enmig del món i 

de la societat que ens ha tocat de viure i, si pot ser, sense queixar-
nos massa.  

 

El mossèn 

_______________________________________________________ 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: Desembre: dijous, dia 1: pel poble de Viladrau; 
dissabte, dia 3: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  Diumenge, dia 4:  pel 
poble de Viladrau; dijous, dia 8: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  
dissabte dia 10: per Engràcia Bosch i Armengou, difunta; diumenge, dia 11: 
pel poble de Viladrau.  
                               
INFORMACIONS 

 
CATEQUESI DE PREPARACIÓ A LA CONFIRMACIÓ: La setmana passada vam 
transcriure una pregària que havia fet un dels qui participa en la catequesi de 
preparació a la confirmació. Avui, que tenim una mica més d’espai, transcrivim 
totes les que van fer tots els membres del grup:  
 

- Prego per tota la gent que no té menjar i els qui no tenen casa. 

Prego perquè tota la gent sigui feliç. Senyor, us dono gràcies per 
tenir una família que m’estima. 

- Prego perquè cada dia puguem menjar; perquè puguem treballar i 
guanyar diners per viure. Senyor us demano que tots estiguem bons 
i sans. 

- Preguem per tots aquells que aquest Nadal que ve no tindran un lloc 
per a dormir ni tindran menjar.  

- Agraeixo Déu per donar-me menjar i aigua cada dia, per estar sa, i li 
dono gràcies per donar-me suport. 

- Senyor us demano que ajudeu aquelles persones que estan passant 
un mal moment, tant en el nostre país com a fora; que puguin viure 
feliços.  

- Prego perquè no hi hagi pobresa, ni guerra; perquè tothom sigui 
feliç i prego per la meva família.  

- Senyor, Déu meu, gràcies per fer-me una persona digna i ben 
educada  
per servir-vos. Amén.  

- Senyor, prego perquè la meva família estigui bé i no els falti mai de 
res. També prego per mi perquè em vagi bé l’escola.  

- Preguem per ser millors, per donar gràcies al Senyor; prego, Senyor, 
perquè vull donar-te les gràcies per tot. Preguem per ser bons 

deixebles.  
- Senyor et dono gràcies per tenir una família que m’estima. Et dono 

gràcies perquè estem bé i sense cap malaltia. Senyor us demano que 
ajudeu a tota la gent sense sostre. Senyor us prego perquè 
disminueixi la fam i la pobresa en el món. 

 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: Aquest cap de setmana 
tornarem a fer col·lecta extraordinària per a les vitrines. Ja arribem al final, però 
encara ens falten 2.144, 21 euros. De segur que, de mica en mica, ho podrem anar 
pagant tot.    


