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Tema central: (3) Déu ens parla: la Paraula de Déu

Temes complementaris: Els cristians. Som una gran família

S  “Catequesi” és una paraula que ve del grec i vol dir “instrucció oral”. Designa el
que es fa per donar a conèixer la fe cristiana a cada edat o circumstància.

S  El centre de la catequesi és la Paraula de Déu. La tenim en la Bíblia. Les parts
de la Bíblia (vegeu la fitxa 3). Tota ella ens parla de Déu, de l’experiència de
Déu que han fet el poble d’Israel fins arribar a Jesús.

S  Aquesta és la història de Samuel (1Sa 3,1-10):

El noi Samuel vivia dedicat al servei del Senyor a les ordres d'Elí. En aquell temps, el
Senyor comunicava rarament la seva paraula: no solia mostrar-se en visió. Elí anava perdent
la vista; gairebé no hi veia. Una nit, Elí se n'havia anat a dormir a la seva cambra. Samuel
dormia al santuari del Senyor, on hi havia l'arca de Déu. Abans que s'apagués la llàntia del
santuari de Déu, el Senyor va cridar Samuel. Ell respongué: «Sóc aquí». Va anar corrents
cap on era Elí i li digué: «Sóc aquí. He sentit que em cridaves». Elí va respondre: «No t'he
pas cridat. Torna-te'n a dormir». Ell se'n tornà a dormir. Però el Senyor el cridà altra
vegada. Samuel es va llevar, tornà on era Elí i li digué: «Sóc aquí. He sentit que em
cridaves». Elí va respondre: «No t'he pas cridat, fill meu. Torna-te'n a dormir». Samuel
encara no sabia reconèixer el Senyor, perquè la seva paraula encara no se li havia revelat.
El Senyor va cridar Samuel per tercera vegada. Ell es va llevar, anà on era Elí i li digué:
«Sóc aquí. He sentit que em cridaves». Elí va comprendre que era el Senyor qui cridava el
noi, i digué a Samuel: «Vés, torna-te'n a dormir i, si algú et cridava, digues: "Parla, Senyor,
que el teu servent escolta"». Samuel se'n tornà al seu lloc a dormir. El Senyor va entrar,
se li acostà i el cridà com les altres vegades: «Samuel, Samuel!» Ell va respondre: «Parla,
que el teu servent escolta».

S  Però la Paraula de Déu no és un llibre: és una persona, Jesús, la Paraula de Déu
feta home: Jn 1 i 1Jn 1,1-4.

S  El valor dels evangelis. Els símbols dels evangelistes (estan posats al capdamunt
de les 4 columnes del baldaquí de l’església de Sant Feliu) ve d’Ap 4,1-9.

S  Com es van escriure? Lc 1,1-4 i Ac 1,1-2.

S  Com es busquen les cites?

S  El valor que té el llibre de la Paraula de Déu. Sempre és la primera part de les
celebracions.

S  Repassar les coses apreses en la missa Familiar amb el tema “Els cristians” i el
dibuix de l’església i insistir en el Baptisme que ens fa entrar en la família
cristiana amb el tema “Som una gran família”.


