Benvolguts catequistes,
La crisi econòmica també ens demana des de la Delegació una racionalització
de les despeses. Per això hem decidit, com a primera mesura, fer un Efatà
conjunt de Quaresma- Pasqua. Potser més endavant haurem d’enviar-los
només via correu electrònic en format pdf.
Sigui com sigui aquí us oferim aquest Efatà desitjant-vos una joiosa
preparació per a la celebració de la Pasqua.
En el marc del Pla de Pastoral sobre la Confirmació us oferim un treball
sobre aquest tema per als confirmands. Així també, us animem a convidarlos i motivar-los a participar a la trobada de Confirmació que estem
preparant per a ells, els seus catequistes i pares; serà el dissabte 26 de
maig a Vic. No hi falteu!
Mn. Joan A. Castillo

SESSIÓ 1: QUI ÉS L’ESPERIT SANT?
Cita Bíblica: Fets 1, 3-8 L’Esperit Sant és el regal de
Déu, és la tercera persona de la Santíssima Trinitat.
CONTINGUT: L’Esperit Sant és Déu, com el Pare i el Fill. “Creure
en l’Esperit Sant significa adorar-lo com a Déu com en el cas del
Pare i del Fill. Significa creure que l’Esperit Sant ve a nosaltres
perquè com a fills de Déu puguem reconèixer el nostre Pare del
cel. Moguts per l’Esperit Sant, podem canviar el rostre de la terra”
(Youcat, núm. 113)
«El misteri central de la fe i de la vida cristiana és el misteri de
la Santíssima Trinitat. Els cristians són batejats en el nom del Pare
i del Fill i de l’Esperit Sant» (Compendi 44).
Material:
Ells i elles estaven pregant i esperant
Alguna cosa, algun do, algun regal

del cel, promès pel Ressuscitat.
¿I què podria ser allò que suplís
l’enyorada presència del Senyor?
De sobte, vingué del cel un vent impetuós
que commogué tota la casa,
i de sobre cada un es posaren
llengües com de foc,
i quedaren tot plens de l’Esperit Sant.
(Extret de L Esperit Sant, cor de l Esgl sia Alberto Iniesta)
Creure en l’Esperit Sant és professar la fe en la tercera Persona de
la Santíssima Trinitat, que procedeix del Pare i del Fill i amb ells s
adorat i glorificat. Així ho diem cada diumenge quan professem
solemnement la nostra fe en el Credo; però fa la impressió que
per a una gran majoria de cristians l’Esperit Sant continua sent
un “gran desconegut”. Potser hi ajuda el fet que els homes coneixem
a través dels sentits, de les coses materials i visibles, i passar al
món de l’esperit sempre és una mica difícil.

Però si que podem veure l’Esperit com el regal que Déu. Tant amb
els infants, adolescents com els adults podem treballar l’Esperit
Sant com el regal de Déu.
DINÀMICA: Els catequitzants quan arribin a la sessió de catequesi
trobaran sobre la taula diferents regals. Podem començar un diàleg:
- Què ens agradaria que hi hagués dins del regal?
- Qui ens agradaria que ens fes un regal?
- Què pot haver-hi dins del regal?
- Qui ens pot fer un regal?
Ara mirem si t’ha quedat clar responents a les següents preguntes:
http://www.arguments.es/img/confirmacion/01_elcredo/player.html
Pregària: Esperit Sant dóna’ns llum i força per saber discernir,
en cada moment, què hem de fer o què hem d’ometre per deixar
que siguis Tu, el qui edifiqui la nostra vida, la nostra Església; no
segons la nostra voluntat, sinó la Teva.

pregons, som capaços de cridar des de la profunditat del nostre
ésser, la mateixa petició dels deixebles: “Doneu-nos més fe”.
L’Esperit Sant és qui desvetlla la fe dels creients i la fa fresca,
robusta i actuant, tot i que sigui petita com un gra de mostassa.
Pregària: Ningú pot dir que Jesús és el Senyor si no el mou
l’Esperit Sant (1Co 12, 3). Esperit Sant vull deixar-te transformar
el meu cor, fes que la meva vida sigui il·luminada per la fe.

SESSIÓ 3: L’ESPERIT SANT VESSA EN ELS
NOSTRES CORS EL SEU AMOR I ELS SEUS DONS
Treballarem amb els nostres confirmands els dons i els fruits de
l Esperit. I els explicarem que ells rebran aquests dons per donar
aquests fruits. Han de deixar per que l Esperit treballi en ells ja
des d ara.
Cita bíblica: Rm 12, 6 (els dons diversos); Ga 5, 22-23 (els
fruits de l’Esperit).

SESSIÓ 2: L’ESPERIT SANT DESVETLLA LA
NOSTRA FE
Cita Bíblica: «Ningú no pot dir: “Jesús és el Senyor” si no
el mou l’Esperit Sant» (1Co 12,3)
Déu ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu Fill, que
crida Abbà, Pare (Ga 4, 6)
Material:
Jesús havia deixat els deixebles i apòstols
perfectament modelats, però fràgils;
pintats i acabats, però grisos,
sense colors, sense brillantor, sense coure.
Ara quan passen pel forn del foc de l’Esperit
en surten completament transformats
valents, decidits, lúcids, entregats
a defensar la causa i el nom de Jesús
proclamant-ne la vida i la paraula,
transmetent-ne l’amor.
Ni que sigui amb un comparació podem entendre l’acció de l’Esperit
Sant com veure treballar un escultor que va «traient» de dins la
pedra la figura amagada, segons un model al qual dirigeix la
mirada i que guia la seva feina; com un pintor que amb els diferents
colors va donant vida.
Si Jesucrist és el model del cristià, al qual hem d’imitar, al qual
ens hem de configurar, l’Esperit és el modelador, «l’artista» que
amb el martell i el cisell va traient tot allò que sobra i fa nosa,
fins que emergeix la figura que restava dins el bloc de pedra. La
comparació no és del tot adequada, perquè la pedra és totalment
passiva davant l’acció de l’escultor, mentre que al cristià se li
demana una col·laboració activa, escoltant i secundant les
inspiracions del Sant Esperit.
Mira aquest vídeo:
http://video.google.es/videoplaydocid=90052089679729840
DINÀMICA:
- Infants: donar color a diferents imatges que expressin
l’Esperit Sant.
- Adolescents i adults. Fer una dinàmica sobre els colors.
Si l’Esperit ens pintés de color groc que em mouria a fer?
Si l’Esperit ens pintés de color vermell que em mouria a fer?
Concretament, la nostra fe pot començar a desvetllar-se de nou
si, conscients de les grans preguntes de la vida i dels desigs més

DINÀMICA: Llegiu el dons i fruits de l’Esperit. Tot seguit veient
aquest powers points que omplin la definició de cada do i fruit.
www.benedictinescat.com/Montserrat/imatges/litDonsEsperit.pps
www.benedictinescat.com/montserrat/imatges/litPentFruitcat.pps
DONS DE
L’ESPERIT:
1. El Do de la Saviesa
2. El Do de l’Enteniment
3. El Do del Consell
4. El Do de la Fortitud
5. El Do de Ciència
6. El Do de la Pietat
7. El Do sant Temor de Déu

FRUITS DE
L’ESPERIT SANT:
1. Amor
2. Goig
3. Pau
4. Paciència
5. Bondat
6. Fidelitat
7. Mansuetud
8. Temprança

Ara dialogueu sobre els dons i els fruits de l’Esperit Sant, que
valorin quins pensen que necessiten més. Fer-los veure que la fe
sense obres (sense fruits) és morta (cf. Jm 2, 17). Que siguin
conscients que la fe no és quelcom abstracte sinó que amb el do
de l’Esperit ha de donar fruit en nosaltres. Que pensin quins són
els dons/fruits que més necessiten i després ho facin pregària de
petició.
Pregària: Senyor prepara’m per acollir els teus dons, especialment
aquells que més necessito i fes que la meva vida cristiana doni els
fruits que tu n’esperes.

SESSIÓ 4: L’ESPERIT SANT ACTUA EN L’ESGLÉSIA,
COS DE CRIST, I ALLÀ ON ES TREBALLA PER LA
JUSTÍCIA I LA FRATERNITAT ENTRE ELS HOMES
Cita Bíblica: Ac 1, 8 i Mt 25, 31-46
Despr s de veure aquest v deo parleu amb els membres del grup
seguint la pauta :
http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0

a) Què t’ha cridat l’atenció del què has vist i per què?
b) Quins són els llocs on és present l’Església?
c) Què fa l’Església pels homes i dones del món?
Què fa l’Esperit en l’Església? 733-741, 747

L’Esperit edifica, anima i santifica l’Església: Esperit d’Amor,
retorna als batejats la semblança divina perduda a causa del
pecat i els fa viure en Crist, de la mateixa Vida de la Trinitat
Santa. Els envia a donar testimoni de la Veritat de Crist i els
organitza en les seves mútues funcions, per tal que tots donin
«el fruit de l’Esperit» (Ga 5,22).

També us pot ajudar a pregar la cançó: Vine Esperit d’amor (la
podeu trobar a: http://www.youtube.com/watch?v=QHGFcSwxI7A)

SESSIÓ 6: L’ESPERIT SANT ENS MOU A SER
TESTIMONIS DE LA FE CRISTIANA
Cita Bíblica: Busqueu Mt 5, 14-16.
En el nostre món, en el nostre país, en la nostra vida hi ha foscor:
tal com ens diu la cançó hi ha la foscor de la guerra, de la pobresa,...
i encara podríem fer una llista ben llarga: la negror de la injustícia,
de la mentida, del terrorisme, de la fam,...
També en el nostre cor hi ha foscor: tal com diu la cançó hi ha la
foscor de l’odi, de l’enveja,... però també la podríem allargar: la
negror de l’orgull, de l’egoisme,... I amb les actituds que a vegades
tenim, “no val la pena... no és el meu problema”, no ajudarem a
desfer aquestes foscor, no ajudarem a encendre la llum. Més aviat,
contribuirem a engrandir la foscor i la negror que a vegades domina
al nostre voltant.
Així doncs, hem de dir ben clarament que desentendre’s dels
problemes del món, l’actitud pessimista del no hi ha res a fer, no
és propi dels cristians. Ben al contrari, aquells que creiem i seguim
a Jesús, hem d’escoltar com Jesús ens diu: “Vosaltres sou la llum
del món”.

A la llum del que has llegit anteriorment, pots interpretar aquest
dibuix?
Pregària: http://www.youtube.com/watch?v=MurxEtCgj9U

SESSIÓ 5: L’ESPERIT SANT AJUDA A COMPLIR
LA VOLUNTAT DEL PARE
Cita bíblica: Ez 36, 26-28
Desenvolupament: L’Esperit és com un gran vent que t’ajuda a
avançar, t’encoratja i et dóna força. Et recorda que Déu és amb
tu encara que no el vegis. El Pare, creador i Senyor de totes les
coses. Pare i Fill, amb aquest amor, produeixen un impuls de la
seva divina voluntat que en diem Esperit Sant. Els cristians no som
millors que els altres, com una elit, sinó que és la força de l’Esperit
Sant la que ens mou a viure segons els Manaments i l’Evangeli.
No es comença a ser cristià per complir manaments, sinó que quan
t’has trobat amb Jesús, ell et canvia la vida i et dóna el seu Esperit
per poder viure els manaments.
Mira aquest vídeo:
http://www.nme.com/nme-video/youtube/id/pI6zx1oZjX8/search/
DINÀMICA: Reflexioneu sobre com l’Esperit ha enfortit el cor
dels màrtirs per donar testimoni fins i tot amb la pròpia vida, ha
enfortit els fundadors per crear obres diverses enmig de múltiples
dificultats, i com l’Esperit ha mogut als cristians i a l’Església al
llarg dels segles a complir els manaments i a viure segons l’Evangeli,
fins i tot, en moments molt difícils. En ajudarà poder llegir una
breu biografia d’un sant o algunes breus imatges de la seva vida
per poder parlar-ne (al Catecisme Sereu els meus testimonis
trobareu algunes d’elles). També podeu buscar al diari notícies de
l’acció de l’Església en el món.
Pregària: Senyor dóna’m el teu Esperit perquè pugui complir els
teus manaments, jo sóc febles però amb la teva ajuda, amb la
teva força, amb el teu Esperit, podré viure segons l’Evangeli com
els sants.

SIGUES LLUM DEL MÓN
Ser llum és donar testimoni a tot arreu de l’Amor de Déu.
Ser llum és estimar, ajudar, servir, posar felicitat, construir la pau,
lluitar per la justícia,...
Ser llum és estimar amb un amor concret, amb les obres.
Ser llum és viure segons l’Evangeli.
I això per a nosaltres, els cristians, no és quelcom que ens sigui
accessori. Ser cristià comporta ser llum; és propi del cristià il·luminar
el món amb la seva vida, amb les seves obres d’amor.
Som enviats per l’Esperit a donar testimoni de Jesús. És missió
dels cristians proclamar per tot arreu l’Evangeli de Jesús amb la
seva vida.
I el cor s’esllangueix de pena. I reconeguem-ho, si no ho fem, el
cor se’ns omple de tristor. Quan la nostra vida no es correspon
amb allò que ens és propi no podem estar contents.
Encendre la llum en el nostre cor, la llum de l’alegria i de
la pau, és encendre la llum en el nostre dia a dia, és viure
segons Jesús ens diu. Quan som fidels a l’impuls de l’Esperit,
quan som fidels a la nostra missió, no ho dubteu, l’alegria
floreix en el nostre cor.
Sou conscients que teniu molt
a dir en la construcció del món?
Val la pena treballar pel que
un creu?
És més fàcil deixar-ho tot tal
com està?
Quines foscors ennegreixen el
nostre món?
Per què donar testimoni?
Quines són les llums que més poden il·luminar el nostre món?
“L’home contemporani escolta més de grat els testimonis
que els mestres o, si escolta els mestres, és perquè són
testimonis”.
Pau VI, Evangelii Nuntiandi
Escolta aquest cançó: Sigues llum del món a:
http://www.cantalatevafe.cat/discografia.html

Parleu-ne …
— Segons el que has llegit, és el mateix un mestre que un
testimoni?
— En què es diferencien o/i en què s’assemblen?
— Qui és testimoni?
— Qui pot ser testimoni del Crist?

s’ho passen pitjor, ajuda’ns a posar alegria allà on hi hagi tristesa,
perdó on hi hagi ofensa, reconciliació on hi hagi odi, amor on hi
hagi discòrdia, pau on hi hagi violència...
Només així podrem il·luminar aquest nostre món que a vegades
descobrim ple de foscors i incoherències.

Pregària:
Senyor Jesús, nosaltres volem ser llum per al món,
ajuda’ns a no perdre mai el gust per les coses ben fetes,
pel bon tracte amb les persones, per l’atenció acurada dels que

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h.
Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.

