TEOLOGIA A PROP
Sessions formatives al Maresme

INICIACIÓ A LA TEOLOGIA

CONTINUAR CREIENT EN DÉU EN UN TEMPS D’INCREENÇA

L’Apòstol sant Pere ens diu: “«Estigueu sempre a punt per a donar
una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que
teniu; però feu-ho serenament i amb respecte» (1Pe 3,15-16). La fe
en Déu és una qüestió que el creient ha de treballar contínuament,
sobretot avui que estem en un món en el que veiem que moltes
persones poden viure sense creure en ell. La nostra fe ens ve només
de l’educació rebuda o l’hem assumida i pensada personalment?
¿Com puc respondre d’aquesta fe davant les persones que no
creuen i em pregunten?

Sessió primera

(02.03.20)

Mn. Joan M. Amich

COM DIR I EXPLICAR ALS ALTRES PER QUÈ CREC EN DÉU?
A mesura que anem creixent hem de repensar lliurement i responsablement la fe
que vàrem començar a viure quan erem infants. En aquesta sessió se’ns animarà
a redescobrir el rostre amorós del Déu bíblic i, sobretot, la persona de Jesucrist,
per a poder viure millor la nostra fe i així poder-la explicar als altres.
Sessió segona

(09.03.20)

Mn. Joan M. Amich

EN DÉU HI PUC CREURE TOT SOL... QUINA NECESSITAT TINC DE L’ESGLÉSIA, DELS ALTRES?
Ningú no creu ell tot sol, com tampoc ningú pot viure tot sol. Els creients hem
rebut la fe dels pares i dels altres creients. Hem viscut la fe dintre de les
comunitats cristianes, és a dir dintre de l’Església. Malgrat les seves ombres i la
seva història convulsa, continuem necessitant la lluminositat dels altres creients i
de l’Esglesia per a creure.

Sessió tercera

(16.03.20)

Mn. Joan Soler

EL CAMÍ DES DE LA INCREENÇA CAP A LA FE
El desig de Déu és inscrit en el cor de l’home. Déu no para d’atreure l’home cap a ell, i
només en Déu podrà trobar l’home la veritat i la felicitat que desitja constantment.
L’experiència dels adults que s’acosten a la fe i demanen el Baptisme ens ajudarà a
descobrir com es fa aquest pas de la no fe a la fe. En aquesta sessió veurem un
exemple concret de catecumenat a l’Àfrica.
Sessió quarta

(23.03.20)

Mn. Pere Carreras

LLOAT SIGUEU, OH SENYOR NOSTRE!
Resar i pregar a vegades se’ns fa difícil i no sabem com fer-ho. El Papa Francesc, en la
seva encíclica Laudato si’, ens anima a pregar a partir de l’univers, de la natura i de
les coses creades: la bellesa de la creació ens porta a descobrir la bondat de Déu.

HORA:
LLOC: Santa Susanna
És convenient que els participants duguin el Nou Testament.

