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Algunes notes pedagògiques pels catequistes:

L’Acollida és un dels aspectes importants que no han de passar desapercebuts. Cal 
que la trobada catequista nin sigui amb un to cordial.

Els temes aquí senyalats no s’esgoten en una sessió. Els quaderns, son uns instru-
ments al servei de la catequesi , però si en algún moment sorgeix alguna cosa que 
mereix més l’atenció catequética no hi ha cap problema en tractar-la abans que aca-
bar amb el tema proposat.

Aquesta guia del catequista així com els temes dels infants estan basats amb els 
continguts del catecisme «Jesús és el Senyor» de la Conferencia Episcopal Española.

Es necessari que el catequista tengui el catecisme per anar seguint els temes i els 
excursus que fa aquesta guia cap el Catecisme.

Els temes segueixen l’any litúrgic i es tan desenvolupats per fer-se un al mes pels 
qui desenvolupen la Catequesi en familia o dos cops al mes els qui treballen la ca-
tequesi tradicional. 

INTRODUCCIÓ
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Quina alegria tornar a comenear la catequesi! Ja saps moltes coses de Jesús, però 
encara pots coneixer-lo millor, ser de ver el seu amic. Els catequistes, el capella i la 
teva familia t’acompanyaran en el cami de la fe. 

T’hi ajudaran el catecisme Jesús és el Senyor i aquestes fulles que cada mes et dona-
rem, aquestes et recordaran les coses importants i et convidaran a compartir amb la 
teva familia el que vas aprenent. Aquestes fulles et serviran per a treballar la Biblia 
que l’Església ens dóna perque coneguem i estimem Jesús, el nostre Senyor i Salva-
dor. 

Aquest curs del Procés de Fe és molt especial, A poc a poc descobrirás Jesús com 
l’amic que més t’estima. Ell ha promes que sempre està amb nosaltres, els cristians, 
en l’Església. Ens ha estimat fins a donar la vida i ve al nostre encontre en els sagra-
ments que l’Església celebra, especialment en l’Eucaristia. 

Jesús que viu per sempre i està present en el pa de l’Eucaristia. Ell és el nostre ali-
ment i ens reuneix com a germans. 

La teva primera Comunió sera una festa per a tota l’Església, que és la familia dels 
cristians. 

En el cami del Procés de Fe també descobriràs que a vegades podem allunyar-nos de 
Déu i dels altres. Si tornam a ell, Jesús ens perdona i ens acull en el sagrament de la 
Penitencia. Que bé! Jesús sempre ens espera. Podem tornar a comenear de nou. 

Quantes coses belles viuras aquest any! La teva familia, els capellans, els catequistes 
estaran a prop de tu i participaran de la teva alegria. Ells t’acompanyaran en el camí. 
I tu en aquestes fulles hi deixaras amb paraules i dibuixos tot allò que has descobert. 
Sera la teva obra d’art! 

         El teu Bisbe 

CARTA DEL BISBE
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El baptisme
Els cristians

El senyal de la creu
La celebració de 

l’Eucaristia Distintiu 
del cristià:

l’AMOR

u Descobrir els diferents grups als quals pertanyem.

u Tenir un primer contacte amb el que significa ser cristià, ser batejat.

u Visitar l’Església en la qual som batejats i en la qual ens reunim els 

diumenges per celebrar l’Eucaristia.

u Aprendre: el signe dels cristians, el senyal de la creu.

u Saber que: ser cristià es distingeix dels altres per l’amor.

Objectiu

CONTINGUTS

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

u  Totes les persones pertanyen a un grup, sigui família, escola, esport, amics.u Tots els grups tenen un nom i una finalitat.u Quan rebem el baptisme entrem a formar part de la gran família de l’Església: els cristians.u Els cristians es reuneixen el diumenge, dia del Se-nyor, a l’Església per celebrar l’Eucaristia

uw  El catequista motiva els nens perquè expressin la seva alegria d’estar junts en la catequesi. En un primer 
contacte obrir un diàleg amb els nens sobre les vacances: Què han fet? A quines persones han conegut ?, etc.
uw  El catequista diu: nosaltres també volem conèixer-nos. Fem un joc per aprendre els noms de tot el grup.

JOC PRESENTACIÓ
Es col·loquen en cercle. I cada un dels nens es va presentant als altres dient: em diuen ... vaig al col·legi ... 
tinc tant d’anys ... tants de germans ... visc al carrer ... m’agrada a jugar ...
JOC PILOTA / NOM
El joc consisteix a col·locar-se en cercle i tirar la pilota a un altre company alhora que es diu el nom del 
que rebrà la pilota.
JOC TARONJA / LLIMONA
Es fa un cercle. L’animador es col·loca enmig s’acosta a un nen i li diu una d’aquestes tres paraules: ta-
ronja, llimona o pinya. Quan l’animador diu taronja el nen ha de dir el nom del qui té a la seva dreta, si 
l’animador diu llimona dirà el nom del que té a l’esquerra i si diu pinya dirà el seu. Al crit de tutti-frutti 
tots canvien de lloc, i així successivament. 

CANT uw  El cant és: Amb les mans agafades

TEMA 01
SOM CRISTIANS

IL·LUMINACIÓ wu  Marc 1, 16-20 - Jesús crida a quatre pescadors
Passejava Jesús per la vora del llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Eren pescadors 
i estaven tirant la xarxa a l’aigua. Jesús els digué: -Seguiu-me, i vos faré pescadors d’homes. 
Immediatament deixaren les xarxes i anaren amb ell. Una mica més enllà veié Jaume i el seu 
germà Joan, fills de Zebedeu, que eren a la barca repassant les xarxes. Al punt els va cridar, i 
ells deixaren el seu pare Zebedeu a la barca amb els seus ajudants, i es van anar amb Jesús.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/01p/story.html

u Ordinador portàtil o ipad, clip d’arguments, 

pilota. Fulles cançoners per cada nin. Quadern del 

infants (fulles A3).

MATERIAL
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UN CONTE uw  LA SILLA
La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su padre que 
estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llego a la habitación del enfermo, encontró a este hombre 
en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo 
que el sacerdote asumió que el hombre sabia que vendría a verlo: «Supongo que me estaba esperando», 
le dijo. «No, ¿quién es usted?, dijo el hombre: «Soy el sacerdote que su hija llamo para que orase con 
usted». «Cuando vi la silla vacía al lado de su cama supuse que usted sabia que yo estaba viniendo a 
verlo». «Oh si, la silla», dijo el hombre enfermo. «¿Le importa cerrar la puerta?». El sacerdote sorpren-
dido la cerro. «Nunca le he dicho esto a  nadie, pero… toda mi vida la he pasado sin saber como orar.  
Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los 
beneficios que trae, etc. pero siempre esto de las oraciones me entro por un oído y salió por el otro 
pues no tengo idea de como hacerlo, entonces hace mucho tiempo abandone por completo la oración. 
Esto ha sido así en mi hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo: 
«José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es como te sugiero que 
lo hagas…. te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo, luego con fe míralo a Jesús 
sentado delante tuyo. No es algo alocado el hacerlo pues el nos dijo: «Yo estaré siempre contigo». «Por 
lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estas haciendo conmigo ahora mismo». 
«Es así que lo hice una vez y me gusto tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde 
entonces». «Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija pues me internaría de inme-
diato en la casa de los locos». El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que 
era muy bueno lo que había estado haciendo y que no cesara de hacerlo, luego hizo una oración con el, 
le extendió una bendición, los santos oleos y se fue.  Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote 
para decirle que su padre había fallecido. El sacerdote le preguntó: «¿Falleció en paz?». «Si, cuando salí 
de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama me dijo lo mucho que me quería 
y me dio un beso». Cuando regresé de hacer compras una hora mas tarde ya lo encontré muerto. Pero 
hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se acerco a la silla 
que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré. «¿Que cree usted que 
pueda significar esto? El sacerdote se seco las lagrimas de emoción y le respondió: «Ojalá que todos 
nos pudiésemos ir de esa manera.»

COMPROMÍS uw Assistir a l’oratori cada setmana i a catequesi cada mes.
AMB ELS PARES
uw A casa fer el signe de la creu amb els pares al matí quan s’aixequen, abans de dinar i 
a la nit quan se’n van a dormir.

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Qui és cristià?
És cristià qui creu en Jesús i ha rebut el Baptisme.

EX
PER

IÈN
CIA

 C
RI
ST
IAN

A uw  El catequista diu: nosaltres també volem ser deixebles de Jesús. Però per a això necessitem conèixer-lo 
millor cada dia i això és el que farem en les catequesis conèixer millor a Jesús per poder fer el que Ell vol que fem.
uw  El primer signe cristià que aprendrem serà el de la creu: «En nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant». A 
partir d’avui començarem sempre les nostres reunions amb el signe de Jesús. La fem al front, a la boca i al pit per 
tenir bons pensaments, bones paraules i bons sentiments.
uw  JOC DE LA CADIRA BUIDA
El catequista convida els nins a guardar una cadira lliure perquè Jesús pugui seure cada dia a la catequesi amb 
el nostre grup.
uw  ESCRIURE: el catequista demana als nens que resolguin els mots encreuats del quadern col·locant les 
lletres que falten. Els batejats som cristians i amics de Jesús perquè Ell ens estima i vol que ens estimem els uns 
als altres.
uw  El catequista demana que realitzin l’exercici del quadern en el qual han de RELACIONAR cadascuna de 
les frases de la columna de l’esquerra amb la paraula de la columna de la dreta.

- Els cristians ens estimem els uns als altres com a ... / germans
- El signe dels cristians és la ... / creu
- Per ser cristians necessitem rebre el ... / baptisme
- Els cristians es reuneixen els diumenges per celebrar ... / l’eucaristia

GEST uw  LA SENYAL DE LA CREU
S’ensenya als nins a senyar-se: «En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant». En primer lloc mostrant-los 
quines son les persones de la Santíssima Trinitat a les quals feim reverencia: Pare, Fill i Esperit Sant. En 
segon lloc quina part del nostre cos senyala cada persona. I en tercer lloc fer-los descobrir que estant fent 
una senyal de la creu damunt el seu cos, tal com mostra el dibuix del quadern.
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La família
Deixebles de Jesús

Sagrada Família
Josep, Maria i Jesús

L’Església:
família dels cristians

u El projecte de Déu és formar una Gran Família. Els qui se senten 

cridats i voluntàriament accepten viure aquest projecte són la força del 

Senyor, són els cristians, els deixebles del Senyor. 
Objectiu

CONTINGUTS

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

u  Parlar de la nostra família per arribar a la família de Déu i a la família dels cristians.u  Visita a l’església a on ens fan cristians.

uw Hi ha un diàleg, partint de l’experiència de família que tenen els nins: Tots tenim una família. A la família 
cada un té una tasca diferent. 
uw Després els nins DIBUIXEN en el quadern la seva família i descobreix com és cada un dels seus com-
ponents, quins són els seus gusts, com col·labora en la família... 
uw A continuació cada nin presenta la seva família i s’estableix un DIÀLEG. 

JOC LA HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA
Cada nin té un personatge de la família assignat, per exemple: pare, mare, padrina, etc. El catequista 
comença contant una història d’una família que el diumenge s’aixeca per anar a missa, a mesura que el 
catequista conta aquesta història i anomena els personatges, els nins que representen aquests personat-
ges s’aixequen i es canvien de cadira allà on seuen, i quan diu la paraula família tothom canvia de lloc. 

CANT uw  El cant és: Dios está aquí

TEMA 02
SOM UNA GRAN FAMÍLIA

IL·LUMINACIÓ wu  Presentació en el temple i creixença de Jesús (Lluc 2, 22-40)
«Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, porta-
ren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Allà li varen posar el nom de Jesús, com ho 
havia dit l’àngel abans del seu naixement. Quan hagueren complert tot el que manava la Llei 
del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret.  L’infant creixia i s’enfortia, ple 
d’enteniment; i Déu li havia donat el seu favor»

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/02p/story.html

MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’arguments. 

Fulles cançoners per cada nin. Quadern del in-

fants (fulles A3).



10
UN
 C
ON
TE uw  EL MALVAT MILISFORO

«Hi va haver una vegada un malvat tan malvat, anomenat Milisforo, que va idear un pla per acabar amb totes 
les coses importants del món. Ajudat per les seves grans màquines i invents, va aconseguir arruïnar a tots, ja 
que va inventar una poció que llevava les ganes de treballar. També va fer que la gent no volgués estar junta, 
doncs a tots va infectar amb un gas tant pudent que qualsevol preferia quedar-se a casa abans que trobar-se 
amb ningú.
Quan el món sencer va estar completament cap per avall, va comprovar que només li quedava una cosa per 
destruir per dominar-completament: les famílies. I és que malgrat tots els seus invents malvats, dels seus gasos 
i les seves pocions, les famílies seguien estant juntes. I el que més el molestava era que totes resistien, sense 
importar quantes persones hi havia a cadascuna, on vivien, o a què es dedicaven.
Ho va intentar fent les cases més petites, però les famílies s’estrenyien en menys lloc. També va destruir el men-
jar, però igualment les famílies compartien el poc que tenien. I així, va continuar amb les seves maldats contra 
l’últim que se li resistia a la terra, però res va donar resultat.
Fins que finalment va descobrir quina era la força de totes les famílies: tots es volien, i no hi havia manera de 
canviar això. I encara que va tractar d’inventar alguna cosa per destruir l’amor, Milisforo no ho va aconseguir, 
i trist i contrariat per no haver pogut dominar el món, es va rendir i va deixar que tot tornés a la normalitat.
Va acabar tan deprimit el malvat Milisforo, que només se li va acudir anar a plorar a casa dels seus pares i ex-
plicar-los el que ha passat. I malgrat totes les malvestats que havia fet, van córrer a abraçar-lo, li van perdonar, 
i el van animar a ser més bo. I és que, fins a la pròpia família del dolent més dolent, tots s’estimen i perdonen 
tot! ¿No és una sort tenir una família?»

COMPROMÍS uw El catequista diu: Després d’haver sentit com vivien els primers cristians, com hauríem de 
viure nosaltres? 
uw Els nins pensen i escriuen al quadern coses concretes perquè la seva vida s’assembli a la 
dels primers cristians. 
uw Cada nin posa de manifest la manera concreta com ell es comprometrà per ser de veritat 
deixeble de Crist. 

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Com naixem a la vida cristiana?
Naixem a la vida cristiana pel do de la fe i del Baptisme, en l’Església.

EX
PER

IÈN
CIA

 C
RI
ST
IAN

A uw  El catequista diu: Ja hem vist que Jesús també tenia una família i com, en ella, creixia en saviesa, en 
estatura i en gràcia davant Déu i davant els homes. 
uw  Jesús ens ensenya que, a més, tenim una altra família més gran, perquè tots som fills de Déu. El mateix 
Jesús fou cridant a molt d’homes a ser els seus amics i entrar a formar part de la família del Senyor. 
uw  VISITA A L’ESGLÉSIA: Com que érem molt petits no ens vàrem adonar de res, però els nostres pares no 
sols volien que fóssim de la seva família, sinó també de la Família dels Fills de Déu, i per això ens dugueren a la 
parròquia perquè fóssim batiats i rebuts així, de forma pública, en la Gran Família dels Fills de Déu, en la qual 
vivim els seguidors del Senyor, els deixebles. 
uw  Dins la mateix església es fa la LECTURA: Ara estarem atents per veure com vivien els primers cristians; 
els primers seguidors de Senyor: «Es reunien amb constància a l’ensenyança dels apòstols, a la convivència, a 
la Fracció del Pa i a les oracions. Vivien units i compartien tot el que tenien. Venien els seus béns i propietats 
i ho repartien d’acord amb el que cada un necessitava. Acudien diàriament al temple amb molt d’entusiasme 
i amb un mateix esperit i compartien el pa a les seves cases, menjant amb alegria i senzillesa. Alabaven a Déu 
i gaudien de la simpatia de tot el poble. I el Senyor cada dia anava agregant a la comunitat als qui havien de 
salvar-se». (Fets 2,42-47). 
uw  Després el catequista fa un COMENTARI sobre el que s’ha llegit (o millor ha contat, narrat, interpretat), 
explicant al nin el contingut del mateix. 
uw  ESCRIURE en el quadern el missatge secret. 
  Com una mare que ensenya als seus fills a parlar, l’església ens transmet la fe,
  ens ensenya a seguir Jesús i a pregar com ell, amb el parenostre.
uw  El catequista convida els nins a donar gràcies a Jesús per cridar-nos a pertànyer a la seva Família, a la 
Família dels Fills de Déu. 

     - Gràcies, Senyor, perquè amb els meus pares i germans formem una família. Gràcies, Senyor. 
     - Gràcies, Senyor, perquè des del meu baptisme em vaig unir a tu, en els meus germans els batiats. 
     - Gràcies, Senyor, perquè m’has cridat a formar part de la teva família. Gràcies, Senyor. 
     - Gràcies, Senyor, perquè pel baptisme em cridares a seguir-te com el teu deixeble. Gràcies. 
     - Gràcies, Senyor, perquè hi ha persones que m’ajuden a créixer i a escoltar la teva Paraula.

GEST uw  LA SENYAL DE LA CREU
S’ensenya als nins a senyar-se: «En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant». Recordant-los quines son les 
persones de la Santíssima Trinitat a les quals feim reverencia: Pare, Fill i Esperit Sant. 
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Advent
Nadal

Naixement de Jesús
María mare de Jesús

Josep

u Jesús ens ha transmès les Paraules de Déu. Déu ens parla per mitjà de Jesús. Els cris-

tians per entendre el que Déu vol que facem, necessitem la guia de Jesús. Per això Déu 

va complir la seva promesa i ens va enviar el seu fill, Jesús.

u Els cristians cada any celebrem Nadal. 

u L’objectiu és que el nin entengui que l’infant que neix a Betlem, des del primer mo-

ment de la seva vida ja és Fill de Déu. Per Nadal ho celebrem i ens n’alegrem.

u Un altre objectiu d’aquest tema és que el nin conegui i estimi Maria, la Mare de Déu.

Objectiu

EX
PER

IÈN
CIA

HUM
AN
A

CANT uw  El cant és: Ave Maria

TEMA 03
JESÚS, EL MESSIES,
NEIX A BETLEM

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu  El catequista diu: Resem junts a Maria per què ens ajudi a escoltar la Paraula del Senyor, a 

viure com Ella i a dir sempre Sí a Déu. Els nins escriuen l’oració al seu quadern i la resen tots junts.                                                                                                                  
Maria, tu ens estimes, prega per nosaltres, ajuda’ns a ser com tu, a escoltar la Paraula del Senyor. Santa Maria, 
prega per nosaltres. 
wu  ESCRIURE: els personatges que varen anunciar la vinguda de Jesús i ens varen dir unes paraules que 
quedaren dins el nostre cor. 
wu  El catequista comença dient: Jesús va viure uns anys entre els homes i poc a poc les anava contant el que 
Déu volia de les persones. I la gent que era amiga de Jesús, guardava les seves paraules en el cor. Per això Jesús va 
dir un dia: «Els qui son els meus amics, guarden les meves paraules i jo estic amb ells» (Jn,14,23) 
wu  A continuació s’explica en els nins que: guardar, significa escoltar i complir la Paraula del Senyor. I se 
diu en els nins que expressin les paraules que recordin de Jesús.
wu  El catequista diu: Estirem molt atents a la lectura que farem de l’Evangeli per adonar-nos molt bé de com 
Maria rebé al seu cor la Paraula del Senyor, que li va dir per mitjà d`un àngel: «Déu envià l’àngel Gabriel a Nat-
zaret, un poble de Galilea, a una al·lota verge, promesa a un descendent de David; ell es deia Josep, i l’al·lota, 
Maria. L`àngel entrà a la casa d’ella i li digué: «Déu vos salve, plena de gràcia, el Senyor és amb vós». Ella, es 
torbà en sentir aquestes parau¬les, i pensava per què la saludava així. Però l’àngel li digué: «No tingueu por 
, Maria; Déu vos a concedit el seu favor. Tindreu un fill i li posareu el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran 
Fill-de-l’Altíssim, Déu, el Senyor». Maria va respondre: «Som l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les 
teves paraules». I l’àngel es va retirar». (Lc 1,26-33.38). 
wu  Després el catequista comenta la lectura ressaltant que: Maria és una dona senzilla del poble. Quan 
descobreix que és Déu que la crida, està disponible pel que li demani.  Se considera esclava perquè ha entregat 
la seva llibertat a un Senyor de qui se fia completament. Déu elegeix a Maria, per ser la Mare de Jesús. Se com-
promet i manté el seu compromís a lo llarg de tota la seva vida. 

u Déu CREADOR ens ha donat el millor que tenia: EL SEU FILL. Jesús, el Fill de Déu, és 

el regal que Déu ens ha fet. L’Evangeli relata així el naixement de Jesús: «Maria i Josep 

anaren a Betlem... a empadronar-se. I, mentre eren allà, es van complir els dies i va 

néixer el seu fill, el primogènit. Ella l’embolcallà, el posà en una menjadora, perquè 

no hi havia lloc a l’hostal (Lc 2,6-7). A la mateixa contrada, acampats al ras, hi havia 

uns pastors que es rellevaven de nit guardant el seu ramat. Els aparegué un àngel del 

Senyor i la Glòria del Senyor els envoltà de llum, i es van esglaiar. Però l’àngel els va 

dir: No tingueu por. Vos anunciï una nova que portarà una gran alegria al poble. Avui, 

a la ciutat de David, vos ha nascut un salvador que és el Messies, el Senyor...» (Lc 2,8-11). 

CONTINGUTS

uw Entendre que significa l’Advent, quatre setmanes abans de néixer Jesús, i per això ens hem de 
preparar. El catequista comença dient: Els pares, i especialment les mares, són molt importants en la 
vida d’un nin i de la família. Després d’un breu diàleg els nins escriuen al qua¬dern quines coses fan 
les seves mares en la família i com son ajudats per elles. 

JOC DE MARIA I JESÚS: És fan parelles amb el grup de nins. Un nin de la parella de Maria i 
l’altre de Jesús. Se’l tapa els ulls amb un mocador. Es reparteixen per la sala. El joc consisteix en 
que els nins que fan de Jesús han de cridar la seva mare: Maria. Acaba el joc quan tothom te la 
seva parella. Maria és la nostra mare i sempre ens crida perquè anem vora ella. 

uw DIBUIXEM: Una imatge de la Mare de Déu en el nostre quadern.
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UN
 C
ON
TE uw  A continuació el catequista conta la següent historieta: 

«Un nin estava amb la seva mare mirant un escaparata i digué a sa mare que li agradava la caixa de retoladors. 
Quant va arribar el sant del nin, la mare pensava què li regalaria i se’n recorda del que li havia dit de la caixa de 
retoladors. Anà i la comprà i li va regalar en el nin que es va posar molt content» 
uw  Després se DIALOGA sobre: 
 - A on va guardar sa mare les paraules del seu fill? 
 - Per què no s’oblidà del que el seu fill li havia dit?
uw  Se pot dir en els nins que inventin una altra història com aquesta i que la dibuixin en el seu quadern.
uw  El catequista comença dient: Les paraules que ens agraden o que creiem que són importants per nosal-
tres, les aprenem de memòria, les guardarem dins el nostre cor i no les oblidarem. 
 - Quines són les paraules que guardem?
 - Per què les guardem?
 - Com les guardem?
uw  ESCRIURE: Els nins escriuen al seu quadern les paraules que guarden en el seu cor i no se les obliden. 
Després diuen les paraules que han escrit i se té un diàleg ressaltant les següents idees: 
 - Escoltem moltes coses que oblidem perquè no ens interessen. 
 - Altres paraules sí les guardem perquè són importants per nosaltres. 
 - Hi ha paraules tan valuoses que les guardem de dins de nosaltres i no les oblidem mai. 
uw  El catequista diu: cada un dibuixarà el que més li agrada de les vacances de Nadal. Després ho ensen-
yarà als altres. S’obri un DIÀLEG: Perquè preparen Nadal? 
uw  A continuació hi ha un diàleg sobre: 

- Quina diferència tenen aquestes vacances en comparació amb les de l’estiu? 
- Què veuen en els carrers i escaparates? - Què veuen a la TV? - Què fan a les seves cases? 

COMPROMÍS uw Guardar la Paraula del Senyor en el nostre cor estant atents i complint el que ell ens diu.
uw Com Maria estar atents a la cridada que Déu ens fa i respondre Sí. 
uw Aprendre amb els pares a dir l’Ave Maria.
uw El catequista diu als nins que, posat que Nadal és festa d’alegria i pau per el naixement de 
Jesús, que pensin quines coses concretes faran cada un perquè les altres persones siguin més feliços 
i les escriuen en el quadern.

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Qui és Jesucrist?
Jesucrist és el Fill de Déu fet home, que va néixer de Maria Verge per obra i gràcia 
de l’Esperit Sant. És Déu vertader i home vertader.

EX
PER

IÈN
CIA

 C
RI
ST
IAN

A uw Hi ha un diàleg sobre com escoltem la Paraula de Jesús i com la guardem. Se recorda la historieta, dient-
los que la mare guardava les paraules del nin en el seu cor, i en el moment en que pensava amb el seu fill se’n 
recordava d’elles, del que li agradava. Si no hagués guardat les seves paraules no hagués pogut recordar-se del 
que li agradava. El mateix en passa a nosaltres amb el Senyor: sinó guardem les seves paraules no sabem el que 
Ell vol de nosaltres i no podem fer el que li agrada. 
uw A continuació se convida als nins a pregar, mirant el dibuix del quadern, donant gràcies a Jesús per 
les coses que ens ensenya, demanant-li que ens ajudi a guardar la seva Paraula i demanar un desig per aquest 
Nadal.
uw Adonar-se que tots els betlems han de tenir les figures mirant a Jesús i no cap un altre lloc, Jesús és la 
salvació.
uw El catequista dialoga amb els nins sobre que hem de fer per Nadal per semblar-nos als pastors. 
uw A continuació diu als nins que facin una oració felicitant a Jesús pel seu naixement. 
uw  CANTAR: Una nadala que hagin aprés a l’escola. 
uw  DIBUIXAR: en el quadern la nadala que han cantat.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/10p/story.html

wu  Després els nins escriuen al seu quadern les paraules que l’àngel va dir a Maria i la resposta de Maria a l’àngel.
wu  El catequista demana: Per quin motiu tot això? 
  Perquè celebrem el naixement de Jesús. Escoltem com va succeir. 
wu  LLEGIR: El catequista narra el naixement de Jesús. APENDIX 1 Se pot acompanyar la lectura amb música de 
fons i algunes diapositives, fetes per ells. També pot fer-se amb els nins una escenificació del Naixement. 
wu  A continuació el catequista fa un comentari amb els nins ressaltant els següents aspectes: El fet del naixement. 
Les circumstàncies que envolten el naixement. L’alegria dels pastors. La gran notícia «Ens ha nascut el salvador». El 
gran desig de Nadal: «Glòria a Déu al cel i a la terra pau als homes de bona voluntat».
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Jesús home i Déu
Jesús el Fill de Déu

Déu el Pare de Jesús
Bíblia

Paraula de Déu 

u Al llarg de la seva vida, Jesús es va donar a conèixer com a vertader 

home i com a vertader Fill de Déu. Als Evangelis quedà clar que Jesús se 

proclama a sí mateix Fill de Déu. Jesús parlà moltes vegades del seu Pare i 

s`identificà amb Ell, manifestant-se a sí mateix com a Fill de Déu amb les 

paraules i amb obres.

Objectiu

CONTINGUTS

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

u  Jesús ens anuncia la Bona Nova, és una bona notícia, un 
missatge positiu. Aquest missatge es troba escric al llibre 
de la Bíblia, i els cristians l’anomenem PARAULA DE DÉU. 
u  Mirem la Bíblia que ha portat algun catequista.

uw MIRADA AL DIBUIX: comentar el dibuix de la casa de Jesús. 
uw DIÀLEG: El catequista convida als nins a que expressin el que saben de Jesús com a home i com a Fill 
de Déu. I s’entaula un diàleg amb ells. 

JOC DE QUÈ FA LA MEVA FAMÍLIA?: Els participants es col·loquen en cercle, el catequista es posa en-
mig del cercle i fa una pregunta sobre la seva família a un nin, aquest respon i una vegada respost passa 
al mig del cercle per fer una pregunta a un altre company mentre el catequista ocupa el lloc del nin, i 
així successivament. Poden sortir preguntes molt interessant que llavors amb el catequista convindria 
reflexionar.

uw El catequista diu als nins que escriguin una carta a una persona que ells estimen molt. Quan l’hagin 
escrita els diu, quan aquesta persona rebi la carta i la llegeixi, és com si parlés amb el qui l’ha escrita. 
uw DIÀLEG: A continuació el catequista diu als nins: Veritat que hi ha bones noticies i males noticies?, 
Coneixeu alguna bona notícia?, Quines?, els nins diuen les bones noticies que ells coneixen. 
uw COMPLETEN: El catequista haurà duit retalls de diaris i cerquen entre les noticies que son bones i 
dolentes després les aferren en una cartolina o cartell per penjar a la sala de catequesi.

CANT uw  El cant és: Es tan a prop meu

TEMA 04
JESÚS ÉS DEU I HOME
I ANUNCIA LA BONA NOTÍCIA

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu El catequista diu als nins que la paraula Evangeli significa: Bona Notícia. 

wu A continuació demana: Sabeu per què l’Evangeli és Bona Notícia pels homes? Perquè Jesús, que ens esti-
ma molt i parla amb Jesús, el seu Pare, ens diu les coses que són bones per nosaltres. Aquestes coses que ens diu 
Jesús estan escrites als Evangelis. Ara escoltem algunes de les coses que ens diu Jesús: 

«Jo estic sempre amb vosaltres»
«Déu és el meu Pare i també el vostre Pare»
«Tots els homes sou germans»
«Déu vol salvar tots els homes»

wu Després els nins escriuen les frases al seu quadern i les llegeixen tots junts. 
JOC DEL MISSATGE INTERFERIT: Tots els participants formen un cercle. Dos voluntaris surten enmig 
del cercle i s’asseuen d’esquena i lluny, un contra l’altre. Un d’ell ha de transmetre un missatge a l’altre, en 
el moment de la transmissió tots els altres participants criden, xerren i no deixen transmetre el missatge 
correctament. Les frases del missatge poden ser: 

- Jesús recorria els llogarets, els pobles i les ciutats d’Egipte. 
- Jesús anunciava a la gent la Bona Nova.
- El cor de la predicació i de la Bona Nova de Jesús son les benaurances.
- A les benaurances, Jesús diu que els més feliços seran els pobres.
- Jesús diu que seran feliços els que no tenen vergonya de ser els seus amics.
- La Bona Nova de Jesús està escrita en els sis evangelis.

MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’arguments. 

Fulles cançoners per cada nin. Quadern del infants 

(fulles A3).
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COMPROMÍS uw Demanar als pares la següent pregunta: Coses que feia Jesús durant la seva vida al món? 
uw Beneir i donar gràcies a la taula de casa, cada cop que es fa dinar o el sopar. Hi ha un exem-
ple al quadern.
uw Parlar amb Jesús tots els dies, sabent que Jesús està sempre amb nosaltres, ens escolta i ens 
ajuda. 
uw Demanar als pares quines persones les varen ensenyar coses de Jesús i el què.

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Què va fer jesús durant la seva vida pública?
Durant la seva vida pública, Jesús va anunciar i va fer present la Bona Nova de la 
Salvació: el regne de Déu ja ha arribat a nosaltres.

EXPERIÈNCIA
CRISTIANA

uw El catequista diu als nins que completin al seu quadern la sopa de lletres de les coses que 
feia Jesús. 
uw RESAR: A continuació resen tots junts el fragment del quadern. El catequista ho pot fer 
amb un ciri encès i els nins ho poden fer amb les mans enlaire senyal d’adoració.
uw ESCRIURE: El catequista suggereix als nins que escriguin una carta a Jesús contant-li les 
seves coses.
uw LECTURA DE LA BÍBLIA: Es llegeix el text de (Mateu 5, 3-11).

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/11p/story.html

wu El catequista diu: Els Evangelis ens mostren com, al llarg de la seva vida, Jesús es va donar a conèixer com ver-
tader home i com vertader Fill de Déu. Anem a veure alguns passatges de l’Evangeli que ens mostren a Jesús com home 
i com Fill de Déu. 
 COM A HOME: 

* Jesús va sentir cansament: «Jesús esgotat del camí, s’assegué sense més devora un pou. Era quasi a mig 
dia». (Jn. 4,6). 
* Jesús sentí fam i set: «Al dia següent, quant sortiren de Betània, tingué fam. Veient enfora una figuera amb 
fulles, s’apropà per veure si trobava res». (Mc. 11,12-13).«Una dona samaritana arribà a treure aigua i Jesús li 
digué: -Donem aigua». (Jn. 4,7). 
* Jesús va plorar la mort del seu amic: «Jesús comença a plorar quant li digueren que el seu amic havia 
mort. Els jueus comentaven -Mireu com l`estimava!». (Jn. 11,35-36). 
* Jesús sent compassió: «Quant baixava Jesús de la barca, va veure una multitud i va sentir compassió 
d`ells». (Mc. 6,34). 

 COM A FILL DE DÉU: 
* Jesús s`identifica amb Déu: «Jo i el Pare som una mateixa cosa». (Jn. 10,30). 
* Jesús diu clarament que Ell és el Fill de Déu: «Mon Pare segueix treballant, i jo també treball. Per això 
tenien ganes d`acabar amb ell, perquè a més de rompre la llei del dissabte s`igualava a Déu.» (Jn. 5,17-18). 
* Curava malalts: «Estant Jesús a una d’aquestes ciutats se presentà un home cobert de lepra. Quant va 
veure Jesús se tirà als seus peus i li va fer aquesta súplica: Senyor, si vols pots netejar-me. Jesús estengué la 
mà i el va tocar, dient: Fill, queda net. I a l`instant li desaparegué la lepra». (Lc. 5,12-13). 
* Ressuscitava els morts: «Quant arribà a prop de la porta de la ciutat, treien a enterrar a un fill únic d`una 
dona viuda. La va veure, I el Senyor se compatí d`ella i li va dir: No ploris. Després s`atracà fins a on era la 
tombà. Els qui el duien s`aturaren. Llavors va dir Jesús: Jove, jo t`ho man: aixecat. El mort s’assegué i es va 
posar a parlar. I Jesús el tornar a sa mare.» (Lc. 7,13-15). 
* Perdonava els pecats: «Jesús pujà a la barca i se’n va anar per la mar a la seva ciutat. Allà dugueren un 
paralític, estès dins una camilla. Quant va veure la fe d’aquells Jesús diguí: Fill, té confiança. Els teus pecats 
te queden perdonats». (Mt. 9,1-2). 
* Ell mateix ressuscità: «L`àngel digué a les dones: No tingueu por. Ja sé que cercau a Jesús crucificat. No 
està aquí: ha ressuscitat, tal com ho havia anunciat». (Mt. 28,5-6). 
* Els qui creien amb Ell proclamaven que era Fill de Déu: «Jesús les demana: I vosaltres, qui deis que som 
jo? Simó contestà: Tu ets el Crist, el Fill del Déu viu». (Mt. 16,15-16). 
* Dominava la naturalesa: «Després, Jesús pujà a la barca amb els deixebles. De sobte s’amollà una tor-men-
ta tan gran que les ones cobrien la barca. Però Jesús dormia. Se li atracaren els deixebles i el desper-taren, 
dient-li: Ajuda’ns, Senyor, que ens enfonsem. Jesús les va dir: Gent de poca fe, per què teniu por? Després es 
va posar dret, va donar una ordre als vents i a la mar, i tot es va calmar». (Mt. 8,23-27).

GEST uw  LA SENYAL DE LA CREU
S’ensenya als nins a senyar-se: «En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant». Recordant-los quines son les 
persones de la Santíssima Trinitat a les quals feim reverencia: Pare, Fill i Esperit Sant. 
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Resar
donar gràcies

quaresma
pare nostre
confiança

u L’objectiu d`aquest tema és que el nin vegi com ell pot pregar. La mi-

llor manera per a aprendre`n és que ho facem junts. Si tu, catequista, has 

après a resar, el nin també en pot aprendre.

Objectiu

CONTINGUTS
u Déu ens escolta i nosaltres li parlam.

En aquest tema ens fixarem com podem parlar amb Déu. Podem resar. 

Podem fer com Jesús, que «de bon matí es llevà, se n`anà en un lloc soli-

tari i s’hi quedà pregant» (Mc 1,35).

En l’Evangeli de Lluc se’ns diu que Jesús tenia el costum d’anar a pregar 

a la muntanya de les Oliveres (Lc. 22,39). Jesús també, parlant amb la Sa-

maritana, diu que Déu el podem trobar a l’interior del nostre cor: «Creu-

me, dona, s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni en 

aquesta muntanya ni a Jerusalem... S`acosta l’hora que els autèntics 

adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat» (Jn. 4,21-23).

Un dia que Jesús pregava, un dels deixebles li demanà que els ensenyés a 

pregar, dient-li: «Senyor, ensenyeu-nos a pregar com Joan n’ensenyà als 

seus deixebles» (Lc. 11,1-2). Llavors Jesús els ensenyà el Pare Nostre.

TEMA 05
JESÚS PREGA I COMPLEIX
LA VOLUNTAT DEL PARE

MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’ar-

guments. Fulles cançoners per cada nin. 

Quadern del infants (fulles A3).

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uw El catequista comença dient: En aquest curs hem donat gracies a Déu:
 — Qui se’n recorda quan li hem donat gracies?.
 — Sabeu quin nom té el que feim quan donam gràcies?, resar a Déu.
 — L’única manera de resar és donar gracies a Déu?. 
 — Quines altres maneres de resar podem emprar?.

uw El catequista pren nota del que els nins van dient fins que arriben a formular que «resar és parlar amb 
Déu, contant-li les nostres coses, el que pensem, el que feim, el que sentim, sabent que Ell ens escolta sempre 
perquè ens estima molt».
uw JOC DE LA CONFIANÇA
Es demana un voluntari que sortirà al cercle i es deixarà caure cap enrere, el catequista es posa darrera per 
agafar-lo, el primer cop ho farà amb els ulls oberts, però el segon amb els ulls tapats amb un mocador. L’objectiu 
es descobrir la confiança que tenim amb el catequista i la nostra confiança amb Déu.

CANT uw  El cant és: Com el Pare m’ha estimat

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu El catequista diu als al·lots que Jesús parlava moltes vegades amb Déu, el seu Pare. Per això, una vegada 

que Jesús estava resant en el seu Pare, quant va acabar, un dels seus amics li  va dir: Jesús ensenya’ns a resar. 
wu I Ell les va dir, quant reseu digau: (Lc. 11,2-4):

Pare nostre, que estau en el cel 
sigui santificat el vostre nom.
Vengui a nosaltres el vostre Regne.
Es faci la vostra voluntat així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia donau-nos 
Senyor el dia d’avui i perdonau les nostres culpes
així com nosaltres perdonam els nostres deutors, 
i no permeteu que caiguem en temptació
abans alliberau-nos de qualsevol mal. AMEN.

wu A continuació el catequista explica el contingut del Pare nostre dient:
 — El Pare nostre comença cridant a Déu. Quan parlem amb qualcú, primer el cridam pel seu nom. 
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COMPROMÍS uw Beneir i donar gràcies a la taula de casa, cada cop que es fa dinar o el sopar. Hi ha un exem-
ple al quadern.
uw Parlar amb Jesús tots els dies, sabent que Jesús està sempre amb nosaltres, ens escolta i ens 
ajuda. Resar l’oració del Pare nostre tots els dies.
uw Demanar als pares qui les va ensenyar l’oració del Pare nostre.

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Què és pregar?
Pregar és parlar amb Déu Pare, que sempre ens estima i ens escolta. Quan pre-
gam responem a Déu com a fills seus.
uw  De quina manera podem parlar amb Déu Pare en la pregària?
En la pregaria podem donar gràcies a Déu, demanar-li ajuda, alabar-lo, oferir-
nos-hi, estant en silenci davant ell, adorant-lo.

EXPERIÈNCIA
CRISTIANA

uw COMPLETAR en el quadern, moments del dia en que puc parlar amb Déu. 
uw ESCRIURE en el quadern i respon a la pregunta: 
  — Què he de fer durant la quaresma?
uw El catequista motiva els nins dient-los: Per l’alegria de tot el que hem aprés avui, resem 
tots junts l’oració que ens ensenyà Jesús, amb les mans juntes: el Pare nostre.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/16p/story.html

GEST uw  LA SENYAL DE LA CREU
S’ensenya als nins a senyar-se: «En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant». Recordant-los quines son les 
persones de la Santíssima Trinitat a les quals feim reverencia: Pare, Fill i Esperit Sant. 

 — El nom de Déu és «Pare nostre, que estau en el cel».
 — Llavors desitja’m tres coses per Déu: 
   1- que sigui santificat el seu nom, 
   2- que el seu regne vengui a nosaltres 
   3- que se compleixi la seva voluntat en la terra com es fa en el cel.
 — Acabem demanant-li tres coses per nosaltres: 
   4- que ens doni l’aliment de cada dia
   5- que perdoni els nostres pecats
   6- i ens alliberi de la temptació i dels mals.

UN
 C
ON
TE uw  A continuació el catequista conta la següent historieta: 

«Conten que un humil sabater tenia el costum de fer sempre les seves oracions a la matí, al migdia i a la tarda. Es 
servia d’un llibre de pregàries perquè no se sentia capaç de dirigir-se al Creador amb les seves pobres paraules. 
Un dia, es va sentir molt malament perquè, estant de viatge, es va oblidar el seu llibre. El nostre bon sabater li va 
dir llavors a Déu: «Perdonem, Déu meu, perquè necessito pregar i no sé com. Ara bé, ja que Tu ets un Pare d’amor 
vaig a recitar diverses vegades l’alfabet des de la A fins a la Z, i Tu que ets savi i bo podràs ajuntar les lletres i 
sabras que és el que jo et vull dir». Explica la història que aquest dia Déu va reunir als seus àngels al cel i els va 
dir commogut que aquesta era la més sincera i la més bella de les oracions que li havien fet en molt de temps».
uw  Després se DIALOGA sobre el que els ha expressat el conte.
uw  Se pot dir en els nins que inventin una altra història com aquesta i que la dibuixin en el seu quadern.
uw  El catequista comença dient: Tots hem d’aprendre a pregar amb el cor, a lloar, a beneir, a perdonar, a 
agrair. 
uw  ESCRIURE: Els nins escriuen al seu quadern una pregària que després diran a la celebració de 
l’eucaristia. S‘els ajuda fent un ratet de silenci.



paraules claus

17

Pasqua=pas
Mort i Vida
Resurrecció

Llum

L’objectiu d’aquest tema és oferir al nin un relat de la Passió. Ha d’identificar 

l’home que veu clavat a la creu amb Jesús. Tal com vàrem dir al primer tema 

sobre la senyal de la creu, hem de reconèixer que la gent que sofreix mereix el 

mateix respecte que ens mereix Jesús crucificat.

Objectiu

TEMA 06
PASSIÓ, MORT I RESURRECCIÓ
DE JESÚS

CONTINGUTS
u Pasqua: Pas de la mort a la vida. Jesús ressuscità i viu per sempre.

L’Església celebra la Resurrecció de Jesús en la Litúrgia de la Vigília 

Pasqual i el Diumenge de Resurrecció. El ciri Pasqual que se beneeix 

en la Vigília Pasqual, representa a Jesús ressuscitat que ens il·lumina 

amb la llum de la fe.MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’argu-

ments, Ciri Pasqual. Fulles cançoners per 

cada nin. Quadern del infants (fulles A3).

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uw Se comença amb una pluja d’idees sobre la paraula: LLUM.
 El catequista va prenent nota del que els nins diuen i a continuació se té un diàleg.
uw A continuació el catequista demana en els nins:
 — Sabeu que celebrem a la Setmana Santa?
                                La passió, mort i resurrecció de Jesús.
 — Per què sofreix i mor Jesús?
                                Perquè estima tant els homes que ens vol salvar.
uw LECTURA: De l’annex 2. El catequista fa un resum i una explicació de tots els dies sants i lo que se 
celebra cada dia.
uw DIÀLEG: Una vegada explicat que se celebra cada dia de la Setmana Santa, es pot agafar el quadern i 
comentar la fotografia i els significats de lo que allà surt.

CANT uw  El cant és: Jesús pensau en mi

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu El catequista narra com si fos un conte la Passió de Jesucrist. Escoltem com s’esdevingué la mort de 

Jesús. A mesura que el catequista va narrant o contant la passió, els nins tindran oberts els seus quaderns i 
aniran vigent les vinyetes corresponents. (Lucas 22,1-6) CONSPIRACIÓ CONTRA JESÚS, (Lucas 22,7-12) PRE-
PARATIUS PER AL SOPAR PASCUAL, (Lucas 22,14-18) EL SOPAR PASCUAL, (Lucas 22,24-27) QUI ÉS EL GRAN?, 
(Joan 13,2-16.20) EL LAVATORI DELS PEUS, (Lucas 22,19-20) INSTITUCIÓ DE L’EUCARISTIA, (Lucas 22,21-23) 
TRAÏCIÓ DE JUDES, (Mt. 27,32-50; Mc. 15,23-27; Lc. 22,1-6; 23,33-46; Jn. 18,1-12; 19,16-30; 23,39-56) CRUCIFICCIÓ 
I MORT, (Mt. 27,32-50; Mc. 15,23-27; Lc. 22,1-6; 23,33-46; Jn. 18,1-12; 19,16-30; 23,39-56) RESURRECCIÓ.
wu A continuació diu: Els cristians Divendres Sant celebrem la mort de Jesús en la creu. Amb la seva mort 
va complir el que havia dit:  

                 — Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. (Jn. 15,13)
wu Després el catequista comenta el relat i estableix un diàleg amb els nins mitjançant les següents pregun-
tes: — Amb qui parlaren els enemics de Jesús per agafar-lo?
 — Què varen fer perquè el condemnessin a mort?  — Com el varen matar?

— Què varen fer els seus amics?     — Qui estava allà devora la creu?
— Què li va dir a En Joan que fes amb la Verge?   — A on l’enterraren?
— Què li va demanar l’home que estava clavat amb ell?  — Què li contestà Jesús?

wu Però la vida de Jesús no acaba amb la mort, sinó que ressuscità i és viu.
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IL·
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IÓ wu Per facilitar-los la assimilació, el catequista manté un diàleg amb els nins sobre aquestes preguntes:

 — Quines varen esser les primeres persones que varen veure el sepulcre buit?
 — Què els va parèixer el que havia passat?  — A on varen anar després?
 — Com s`anomenaven els dos que després anaren a veure-ho?
 — De què se’n recordaren quan veren el sepulcre buit?
 — Quin dia va esser la Resurrecció de Jesús?
 — Com va saludar Jesús als seus amics quant els va veure?
El catequista diu: Déu Pare ressuscità a Jesús i amb la resurrecció de Jesús tot tornà a estar ple d`alegria, 
tots se sentien feliços, i els amics de Jesús diuen a tota els homes:
 ¡Déu ens estima! - ¡Jesús està viu!
El catequista mostra un mural amb la frase:
 «Alegreu-vos, Jesús ha ressuscitat i viu per sempre».
Els nins escriuen la frase en el seu quadern i la llegeixen tots junts.
A continuació el catequista ensenya un mural amb el ciri pasqual i la frase: «Crist és la nostra LLUM». 
I diu Jesús ens ha dit: «Jo soc la LLUM de món» (Jn. 9,9).
 Jesús és la llum que ens il·lumina i ens mostra el camí que hem de seguir.

EXPERIÈNCIA
CRISTIANA

uw El catequista diu: La paraula Pasqua significa pas. 
     La Pasqua Cristiana és el pas de Jesús de la mort a la vida mitjançant la Resurrecció.
     L’Església celebra la Resurrecció de Jesús en la litúrgia de la Vigília Pasqual i el Diumenge de 
Resurrecció.
     El ciri que se beneeix a la Vigília Pasqual representa a Jesús ressuscitat que ens il·lumina amb 
la llum de la fe. Per això quant el capellà encén el ciri pasqual, tots cantem: 
     Llum de Crist! Donem gràcies a Déu!
uw VISITA A L’ESGLÉSIA: Posar-se davant el Viacrucis i anar descobrint què veiem a cada 
escena. A mesura que anem passant les estacions recordem el que hem vist a la pel·lícula i ho 
comentem.
uw Però Jesús ens ha dit també:
  «Vosaltres sou la llum per el món» (Mc. 5,14).
Deixar-se il·luminar per la llum de Jesús és contagiar-se de la seva llum i ser llum per els demés. 
Però Com podem nosaltres ser llum per el món?.
uw PREGÀRIA: Acabar la sessió amb l’oració de la pàg. 63 del catecisme. Els nins tanquen els 
ulls i el catequista llegeix molt lentament l’oració:

Gràcies, Jesús, pel teu últim sopar, signe de la teva entrega per nosaltres!
Gràcies, perquè has volgut quedar-t e amb nosaltres en l’Eucaristia!
Gràcies, perquè el pa i el vi consagrats, són el teu cos i la teva sang
 entregats per amor als homes!

COMPROMÍS uw Que els nins pensin i escriguin al seu quadern què faran ells per demostrar el seu 
amor cap a Jesús. 
uw Respondre a la pregunta: Què he de fer durant la Quaresma? 
uw Convidar-los que participin als actes de la Setmana Santa al seu poble. Què els nins 
pensin i escriguin al seu quadern quines coses concretes faran ells per ser llum del món.

APRENDE DE MEMÒRIA

uw  Per què va morir Jesús?
Jesús va morir perquè va voler ser fidel al pla que Déu Pare tenia de salvar tots els 
homes. Gracies a la seva vida i entrega a la creu, Déu Pare va perdonar els nostres 
pecats i ens va donar una nova vida.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/20p/story.html

UN CONTE uw  A continuació el catequista pot contar la història del: Princep feliç de Oscar Wilde.
uw  Després se DIALOGA sobre el que els ha expressat el conte.
uw  Se pot dir en els nins que inventin una altra història com aquesta i que la dibuixin al 
seu quadern.
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Pasqua
Mort i Vida
Resurrecció
Esperit Sant
Pentecosta

Força

El primer objectiu del tema és que recordem que els cristians a l’Església te-

nim present a Jesucrist quan diem: «El Senyor sigui amb vosaltres». El segon 

objectiu del tema és descobrir que l’Esperit Sant és la força que ens mou a 

creure en Déu. 

Objectiu

TEMA 07
JESÚS RESSUSCITAT
ENS ENVIA L’ESPERIT SANT

CONTINGUTS
u La fe dels cristians. Si en alguna cosa important creiem els cristians 
és en la Resurrecció de Jesús. 
Creiem que Jesús és viu entre nosaltres per sempre. Creiem que, 
amb ell, ressuscitarem també nosaltres. Creiem que els esforços, les 
penes i els treballs no es perden. 
 Sant Pau també ho deia: 
«Jesús ha estat lliurat a mort en pena dels nostres pecats i ha ressus-
citat per donar-nos la justícia» (Rm 4,25). 
Pasqua: Pas de la mort a la vida. Jesús ressuscità i viu per sempre. En 
la festa de Pentecosta, Déu Pare envia l’Esperit Sant sobre els apòstols. 
Així compleix la promesa de Jesús. L’Esperit Sant és Déu, com el Pare i 
el Fill, i habita en el nostre cor. És la tercera persona de la Santíssima 
Trinitat. 

MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’argu-

ments. Fulles cançoners per cada nin. Qua-

dern del infants (fulles A3).

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uw Amb el nin començarem parlant de l’alegria després d’una obra realitzada, després d’una festa o d’un 
treball acabat a l’escola. Així tindrà un exemple de la resurrecció. Després li direm que Jesús ha ressuscitat. 
uw El catequista comença dient: La llum és necessària perquè hi hagi vida. Les plantes necessiten bona te-
rra, calor i també necessiten llum. 
  — Què li passa a les plantes quan els falta la llum del sol?
I s’estableix un diàleg amb els nins. 
uw A continuació els nins representen, mitjançant un mim la manera com les plantes es troben a l’hivern i 
en primavera. 

-les fulles i les flors se sequen (braços caiguts) 
-les branques i troncs s’inclinen (cap caigut damunt una espatlla) 
-es tomben més encara (cos inclinat damunt els genolls) 
-les llavors cauen a terra (asseguts damunt els talons) 
-i s’adormen durant un cert temps (ulls tancats) 
-som a l’hivern (aturats i en silenci) 
-a poc a poc les llavors es desperten (s’incorporen a poc a poc) 
-s’estiren i creixen els troncs (drets) 
-creixen les branques cap a la llum (aixequen els braços) 
-estan plens de vida (obren els ulls, estan contents) 
-gràcies al sol que llueix molt (aixequen el cap) 
-som en primavera (alegria i mamballetes). 

uw El catequista diu: així com les plantes, els animals i les persones també necessitem llum per viure i fer 
feina: — els nins posen exemples de la necessitat que tenen les persones de la llum. 
uw JOCS: La sessió de catequesi parteix d’unes petites activitats que volen mostrar alguns dels elements que 
ens poden ajudar a entendre I ‘acció de I’Esperit Sant en la primera comunitat cristiana: 

• Força: ens agafem les mans i passem el «corrent» pressionant la del company, tot mantenint la mà agafada. 
Comença el catequista i el «corrent» passa seguint el sentit de les agulles del rellotge. 
• Renou: picam de mans com si féssim un aplaudiment, passant de molt suau a molt fort, tot provocant una 
mica de renou. 
• Vent: si fa un dia ventós, sortim a I‘exterior i intentem saber d’on ve el vent que bufa. O obrim la finestra de 
la sala on som i hi comprovem I‘efecte. 
• Foc: encenem un o dos ciris i que els infants expliquin què fa el foc: crema, encalenteix, il·lumina, destrueix... 
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CANT uw  El cant és: L’Esperit de Déu

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu El catequista diu: La nostra vida cristiana també necessita llum. 

Jesús és la llum del món. Qui segueix Jesús no camina a les fosques. Aquesta llum s’encengué el dia de Pasqua, el 
dia en què Jesús ressuscità, per això els cristians celebrem la Resurrecció de Jesús. Diem tots junts: 

Jesucrist ha ressuscitat, 
Ell és la nostra llum. 
Al·leluia, Al·leluia! 

wu Després els nins ho escriuen al seu quadern i ho llegeixen tots junts. 
wu ESCRIURE: al quadern les paraules encreuades amb paraules més emprades els dies de Pasqua.
wu El catequista continua dient: Jesús ressuscità i omplí d’alegria els seus amics, que estaven tristos perquè 
Jesús havia mort a la creu. Estaven espantats i amb molta por. Tot per a ells era fosc i no veien res, però quan 
varen veure Jesús ressuscitat se’ls va llevar la por, se n’alegraren molt i gairebé no creien el que els seus ulls i 
orelles percebien. Així ens ho conta l’Evangeli: annex 3
wu LECTURA: (Fets 1,5-8) Abans es pot explicar el significat de la festa de la Pentecosta entre els jueus. 

«Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si es girés una 
ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors 
se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d’ells.  
Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit 
els concedia d’expressar-se. 

En llegir, feim atenció a la simbologia dels signes. Ens fixem que I’Esperit Sant és una força que ens empeny a ser 
cristians; un vent que acarona els nostres rostres; un foc que il·lumina la nostra fe, que ens escalfa amb amor, 
que destrueix el pecat present en el cor. 

uw COMPLETAR: al seu quadern, perquè s’adonin que hauran d’apuntar què han sentit en el moment de fer-Ia. 
• Dóna energia, ens fa sentir germans, no es veu. 
• Refresca, treu el mal humor i neteja. 
• Desperta i dóna alegria. 
• Il·lumina i encalenteix. 

EX
PER

IÈN
CIA

 C
RI
ST
IAN

A uw Després es comenta amb els nins el relat. I el catequista acaba dient: Jesús ressuscitat és sempre amb 
nosaltres. No el veim amb els ulls però creim en Ell i l’estimam. En l’Eucaristia quan ens asseiem a la taula de 
Déu, Jesús es fa present d’una manera molt especial. 
uw En diàleg, el catequista ajuda els nins perquè descobreixin presències de Jesús ressuscitat: 
Jesús està enmig de nosaltres: quan estimen, quan ens recordem d’ell, quan llegim la seva Paraula a l’Evangeli, 
quan rebem l’Eucaristia, quan ens unim a l’Església per resar, quan ens reunim a la catequesi per parlar 
d’Ell, quan compartim el que tenim, quan ajudam els altres, quan deim la veritat, quan vivim en pau... 
uw COMPLETAR: Acabem la lectura del quadern i com¬pletant les paraules que falten en els requadres en 
blanc.  L’Esperit Sant ens dóna força per viure com Jesús. 

 ens reuneix com a Església i ens ensenya dir pare a Déu 
uw APRENDRE: la part del Credo referida al tema d’avui: 

Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església Catòlica, apostòlica, romana, la comunió dels sants; la 
remissió dels pecats; la resurrecció de la carn; la vida perdurable.

uw PREGÀRIA: El catequista amb els nins resaran plegats l’oració del Catecisme. 
«Vine, Esperit Sant, omple de força els nostres cors, encén-hi el foc del teu amor!
Vine, Esperit Sant, fes de tots els homes. El poble sant de Déu.
Que res no ens separi, ni la llengua que parlem, ni el color de la pell.
Que tots siguem u per gràcia del teu amor.»

COMPROMÍS uw Que els nins pensin i escriguin al seu quadern coses concretes que faran perquè Jesús vis-
qui en la seva família, a l’escola, en el grup d’amics, i en el poble...
uw DESCOBRIR: durant la setmana els moments que han sentit l’Esperit Sant dins ells. 
uw A CASA: Ensenyar als pares el dibuix del quadern i explicar-los què han descobert avui a la 
catequesi. 

APRENDE DE MEMÒRIA uw  Què fa l’Esperit Sant en nosaltres?
L’Esperit Sant ens ajuda a comprendre el que Jesús va dir, ens dóna força per 
seguir-lo, continuar la seva obra i confiar en Déu Pare.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/22p/story.html
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Cristians
Esperit Sant

Església
Força

L’objectiu d’aquest tema és que el nin comprengui si ell vol ser cristià.  Veure 

com Jesús ho va fer.

Objectiu

TEMA 08
L’ESPERIT SANT DONA
VIDA A L’ESGLÉSIA

CONTINGUTS
u Fer-ho a semblança de Jesús. Avui ens fixem com Jesús va ajudar els po-bres fent-se pobre ell mateix. Sant Pau ho diu així:«Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, nostre  Senyor: ell que, essent ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb la seva pobresa» (2C 8,9).

Jesús va dir que els pobres eren els més importants. Això va passar quan va anar a la sinagoga de Natzaret i va llegir el volum del profeta Isaïes. Deia:«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per a por-tar la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar la llibertat als captius,  als cecs el retorn de la llum i a deixar en llibertat els oprimits» (Lc 4,18).
Va acabar dient que és per a això que ell havia estat enviat. Nosaltres matei-xos, si ens acostem als pobres, ens assemblem a Jesús, i els qui es fan pobres amb els pobres encara s’hi assemblen més.

MATERIAL
u Ordinador portàtil o ipad, clip d’argu-

ments. Fulles cançoners per cada nin. Qua-

dern del infants (fulles A3).

EX
PER

IÈN
CIA
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uw Els nins posen en el centre del grup aquelles coses de les quals s’han desprès per compartir-les 
amb els pobres.
uw A continuació el catequista mantén un diàleg amb els nins sobre les següents preguntes:

- Vos ha costat desprendre-us d’aquestes coses?
- Com vos sentiu per dins?
- És cert que vosaltres vos poseu contents quan vos regalen qualque cosa, no?
- Com creïs que es posaran els nins que rebran aquests regals?

(Es tracta que el catequista ajudi als nins a prendre consciència que ells poden ajudar i fer feliços altres 
nins, compartint amb ells el que tenen).

CANT uw  El cant és: L’Esperit de Déu

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wu LECTURA del catequista de la pàg. 76 del catecisme i iniciem un diàleg sobre la família de cada infant: 

On varen néixer els seus pares? I els padrins? On varen néixer ells?  
Sempre han viscut en el mateix lIoc? 

Això els ha de fer veure que tots tenim una història: la història de cada infant comença amb el seu naixement, 
però la seva família ja hi era.
wu DIBUIXAR la pròpia família i un mateix amb Jesús.
wu LECTURA:  (Fets 2, 42-47)

«Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el 
pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un 
gran respecte. Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els 
béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia eren constants a 
assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia 
i senzillesa de cor. Alabaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comu-
nitat els qui acollien la salvació».

fent notar abans que l’Església —com totes les famílies— també té un origen i una història. Descobrim els seus 
començaments de la mateixa manera que ens agrada descobrir què feien els avantpassats de les nostres famí-
lies. Podem donar-los algunes dades de la història de la nostra diòcesi o parròquia per tal de concretar aquesta 
història en la nostra població. 
Els apòstols són els primers d’aquesta llarga cadena d’amics de Jesús. Però... què feien?
wu COMPLETAR: els espais en blanc de l‘activitat del quadern i explicar i comentar què vol dir cada cosa.
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A uw Adonem-nos que I‘estil de la comunitat primitiva el descobrim a través del lIibre dels Fets dels Apòs-
tols. Amb una certa solemnitat, obrim I’Escriptura i els Ilegim Ac 2,42-47. Facem-ho en un clima de silenci i 
de pregària i expliquem que la seva manera de fer és el que fonamenta I‘actuació de I‘Església al llarg de la 
història.
uw COMPLETAR: Una vegada lIegit el text, facem les dues activitats que falten a les pàg. 78 i 79 del qua-
dern. És un treball personal, fet amb calma, que realitzaran ajudats pel mateix text que hem proclamat i que 
tenen recollit a la pàgina 77 del catecisme. Les frases poden ser aquestes: 

1. Anunciaven amb valentia  que Jesús ha ressuscitat. 
2. Presidien i cuidaven  les primeres  comunitats cristianes. 
3. Parlaven de Jesús i actuaven en nom seu. 
4. Anaven pertot arreu anunciant l’Evangeli. 
5. Vencien les dificultats i suportaven amb paciència  les persecucions. 

I les frases del que feia les comunitats poden ser: 
1. S’ajudaven  entre ells quan tenien  necessitat. 
2. Pregaven  i partien  el pa a casa. 
3. Alabaven Déu.

uw PREGÀRIA: En el marc de la pregària final, els catequistes expliquen als infants algunes de les actua-
cions de la comunitat a favor dels més pobres. Mirem de no ser massa genèrics i concretem quines són les 
accions que es duen a terme, per exemple: des de Càritas. 
uw Acabem fent la pregària de la pàg. 77 del catecisme i subratllant que nosaltres també podem ser Ilum 
del món a través de les bones obres que feim.

Déu, Pare bo, envia l’Esperit Sant perquè la gran família dels qui seguim Jesús, l’Església, 
compleixi els teus ensenyaments. Així serem llum del món a través de els obres bones que feim.

COMPROMÍS uw Que els nins pensin i escriguin al seu quadern què compartiran aquesta setmana i amb qui.
uw DESCOBRIR: durant la setmana els moments que han sentit l’Esperit Sant dins ells. 
uw A CASA: Ensenyar als pares el dibuix del quadern i explicar-los què han descobert avui a la 
catequesi. 

APR
EN
DE uw  Què és l’Església?

L’Església és la gran família dels qui creuen en Jesús i el segueixen guiats per l’Esperit Sant, unida pels mateixos 
sagraments, t´e com a pastors els successors dels apòstols. 
uw  Per què deim que l’Església és el nou poble de Déu?
Deim que l’Església és el nou poble de Déu perquè, guiada per l’Esperit Sant, camina cap a Déu Pare amb Jesu-
crist, el Senyor.

MULTIMEDIA uw  Contingut multimedia a: www.arguments.es/jesuseselsenor/24p/story.html

UN
 C
ON
TE uw  A continuació el catequista pot contar la història: «Ahir a la nit vaig somiar que era al camp, jugant amb 

els meus cosins a elevar volantins i a enfilar-se per tot arreu. Esgotats de tant córrer i botar, ens vam tendir sobre 
la pastura verda i ens vam posar a observar els ocells que volaven sobre els nostres caps. Tot d’una vaig sentir 
que el meu cor que bategava molt ràpid es transformava en un niu, en un niu tebi, suau i tou. «El meu cor es va 
quedar quiet, molt quiet» exclamava jo sorprès. «El meu cor es va quedar quiet, va parar de bategar i es va con-
vertir en un niu; té forma de niu, té color de niu, té mida de niu i està esperant que un ocellet vingui a viure-hi». 
Era jo un arbre de cas? Era jo un nen? Per què en lloc de cor tenia jo un niu? En aquell moment em vaig espantar 
molt perquè jo volia seguir sent nen, no arbre. Estava a punt de plorar quan de sobte vaig sentir que al meu niu 
arribava una estirada blanca, blanca com la neu i molt bonica. — «D’on véns tu?» — li vaig preguntar encara una 
mica espantat. I curiosament el colom em va respondre amb una veu molt suau i amable: — «Vinc del cel a viure 
amb tu, sempre que tu em convidis a quedar-me en el teu cor». I jo, molt afligit i confós li vaig contestar: — «És 
que ara en comptes de cor, tinc un niu». Va semblar que no li importava molt el que li vaig dir.I vaig continuar: 
- «En realitat, pensant-ho bé per a tu que ets un ocell resulta millor un niu que un cor oi?». — «La veritat és que 
per a mi resulta ben un cor o un niu. La cosa és que acceptis que jo em · li a viure amb tu », em va contestar el 
colom. — «Per descomptat que m’agradaria que et quedessis amb mi per sempre, series la meva amiga i la meva 
companya, aniries amb mi a tot arreu, podríem conversar en qualsevol moment. Com véns del cel em aconsella-
ries com fer les coses bé i jo em podria convertir en un nen alegre, servicial, afectuós, obedient, solidari i amable. 
Els meus pares i els meus profes estarien contents amb mi i jo més content amb ells ».— «A tot això no t’he dit el 
meu nom. Em dic Felipe i tu tens nom? »Li vaig preguntar curiós. — «Jo sóc l’Esperit Sant, enviat pel Pare i el teu 
amic Jesús perquè vivint amb mi no t’oblidis mai d’ells». En aquest mateix moment vaig despertar bruscament i 
vaig recordar la classe d’aquest dia en què la tia ens havia parlat de Pentecosta. No ho puc explicar però després 
de despertar vaig sentir una alegria immensa i una pau increïble en el meu cor. Em sentia un nen bo, bo i feliç.
uw  Després se DIALOGA sobre: Serà que l’Esperit Sant ens transforma per dins i ens fa ser bones persones? 
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ANNEX 1
EVANGELI DE SANT LLUC

(Lluc 2, 1-20)

NAIXEMENT DE JESÚS

 Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l’impe-
ri. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava 
a inscriure’s a la seva població d’origen. 

 També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que 
es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d’inscriure’s junta-
ment amb Maria, la seva esposa. 

 Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill 
primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat 
cap lloc on hostatjar-se. 
 
 A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per 
guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se’ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de 
llum. Ells es van espantar molt. Però l’àngel els digué: —No tingueu por. Vos anuncio una bona 
nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David, vos ha nascut un 
salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb 
bolquers i posat en una menjadora. I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que 
lloava Déu cantant: —Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima. 

 Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: —Arri-
bem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber. Hi anaren, doncs, 
de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van contar el 
que els havien anunciat d’aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que deien 
els pastors. 

 Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. 

 Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i alabant-lo pel que havien vist i sentit: 
tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. 

 Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar l’infant, li van posar el nom 
de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare.
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ANNEX 2
EVANGELI DE SANT LLUC

(Lluc 22, 1-27)

CONSPIRACIÓ CONTRA JESÚS

Estava ja prop la festa en què es menja el pa sense llevat, és a dir, la festa de la Pasqua. Els grans sa-
cerdots i els mestres de la Llei, que tenien por de la gent, bvoscaven la manera de matar Jesús. Llavors 
Satanàs va entrar dins de Judes, un dels dotze deixebles, a qui anomenaven Iscariot. Aquest va anar 
a veure els grans sacerdots i als oficials del temple, i va parlar amb ells sobre com entregar-los Jesús. 
Ells se’n van alegrar i van prometre diners a Judes. Aquest va acceptar, i va començar a bvoscar un 
moment oportú, quan no hi hagués gent, per entregar-los Jesús.

PREPARATIUS PER AL SOPAR PASCUAL

Va arribar el dia de la festa en què es menjava el pa sense llevat, quan se sacrificava l’anyell de Pas-
qua. Jesús envià Pere i Joan, dient: — Aneu a preparar el sopar de Pasqua. Ells li van preguntar: — On 
vols que el preparem? Jesús els respongué: — Al Entrar a la ciutat trobareu a un home que duu una 
gerra d’aigua; Seguiu-lo fins la casa on entri i digueu al cap de la casa: ‘El Mestre diu: Quina és la sala 
on he de menjar amb els mevos deixebles el sopar de Pasqua?’ Ell vos mostrarà a dalt la casa una 
habitació gran i arreglada: prepareu-hi el sopar.

EL SOPAR PASCUAL

Quan va arribar l’hora, Jesús i els apòstols es van asseure a la taula. Ell els va dir: —Quant Desitja-
va amb vosaltres aquest sopar de Pasqua abans de la meva mort! Perquè vos dic que no tornaré a 
celebrar-la fins que es compleixi en el Regne de Déu. Llavors prengué una copa, digué gràcies a Déu 
va dir: —Preneu Això i repartiu-vos; perquè vos dic que no tornaré a beure del fruit de la vinya fins 
que haurà arribat el Regne de Déu.

QUI ÉS EL GRAN?

Els deixebles van tenir una discvossió sobre quin d’ells havia de ser considerat el més important. 
Jesús els va dir: “Entre els pagans, els reis governen amb tirania als sevos súbdits, i als caps se’ls crida 
benefactors. Però vosaltres no heu de ser així. Al contrari, el més important entre vosaltres ha de 
fer-se com el més jove, i el qui mana s’ha de fer com el que serveix. Doncs ¿qui és més important, el 
que seu a la taula a menjar o el qui serveix? ¿No és potser el que seu a taula? En canvi jo estic entre 
vosaltres com el qui serveix.
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EVANGELI DE SANT JOAN

(JOAN 13, 2-20)

EL LAVATORI DELS PEUS

El diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair Jesús. Durant 
el sopar, Jesús, sabent que havia vingut de Déu, que tornava a Déu i que el Pare li havia donat tota 
autoritat, es va aixecar de la taula, es va treure la roba exterior i es va posar una tovallola a la cin-
tura. Després va abocar aigua en una palangana i va començar a rentar els pevos dels deixebles i a 
eixugar-los amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar els pevos a Simó Pere, aquest 
li va dir: — Senyor, ¿Vas tu a rentar-me els pevos? Jesús li va contestar: — Ara No entens el que es-
tic fent, però més tard ho entendràs. Pere va dir: —¡Mai Permetré que em rentis els pevos! Jesús li 
respongué: — Si No te’ls rento no podràs ser dels mevos. Simó Pere li va dir: — Llavors, Senyor, no 
només els pevos, sinó també les mans i el cap! Però Jesús li va respondre: — El Que ha acabat de ban-
yat només necessita rentar-se els pevos, perquè tot ell està net. I vosaltres ja sou nets, encara que no 
tots. Va dir: “No tots sou nets”, perquè sabia qui li anava a trair. Després de rentar-los els pevos, va 
tornar a posar-se la roba exterior, es va asseure de nou a la taula i els va dir: —¿Enteneu El que vos 
he fet? Vosaltres em dieu Mestre i Senyor, i teniu raó perquè ho sóc. Doncs, jo, el Mestre i Senyor, vos 
he rentat els pevos, també vosaltres heu de rentar els uns als altres. Vos he donat un exemple perquè 
vosaltres feu el mateix que jo vos he fet. Vos asseguro que cap servent és més que el seu senyor i cap 
enviat és més que el que l’envia. Vos asseguro que qui acull els qui jo enviament m’acull a mi, i qui 
m’acull a mi acull el qui m’ha enviat.”

EVANGELI DE SANT LLUC

(LLUC 22, 19-23)

INSTITUCIÓ DE L’EUCARISTIA

Després prengué el pa a les mans, i havent donat gràcies a Déu el va partir i els el va donar a ells, 
dient: —Això És el meu cos, entregat a mort en favor vostre. Feu això en memòria de mi. El mateix 
va fer amb la copa després del sopar, dient: —Aquesta Copa és el nou pacte confirmat amb la meva 
sang, la qual és vessada en favor vostre.

TRAÏCIÓ DE JUDES

Però mireu, la mà del qui em va trair és aquí, amb la meva, sobre la taula. Doncs el Fill de l’home 
ha de recórrer el camí que se li ha assenyalat, però ai d’aquell que el traeix! Llavors van començar 
a preguntar-se els uns als altres qui seria el traïdor. A continuació diu: Els cristians Divendres Sant 
celebrem la mort de Jesús en la creu. Amb la seva mort va complir el que havia dit:  — Ningú no té un 
amor més gran que el qui dóna la vida pels sevos amics. (Jn. 15,13) Un vespre, mentre estava resant al 
camp, Judes els avisà i ells anaren i el tancaren a la presó. Com que podien acusar-lo de res, inventa-
ren coses contra Ell. I per aquestes coses el cap romà el va manar matar. 
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MORT DE JESÚS

En aquell temps als lladres els mataven clavant-los a una creu. Això va esser el que feren amb Jesús. 
El tragueren fora de la ciutat, li llevaren la roba, i allà, damunt una muntanya, el crucificaren. Quant 
l’agafaren presoner els sevos amics s’asvostaren i s’amagaren. Només un d’ells s’atreví a sortir i va 
estar junt amb Jesús amb la Verge Maria i altres dones. Jesús, sabent que la Verge Maria a quedava 
tota sola, li va dir: —Cuida-la com si fos ta mare. Els seus enemics estaven molt contents perquè ha-
vien aconseguit el que cercaven. Molts altres estaven allà i se’n reien d’Ell dient: —Per què no baixes 
d’allà? Baixa i creurem que ets fill de Déu! Però Jesús deia: —Pare, perdoneu-los perquè no saben el 
que fan!. Junt amb Jesús crucificaren també a dos altres homes. Un d’ells comença a insultar-lo des 
de la creu. Però l’altre el renyà dient-li: —No te dóna vergonya aficar-te amb aquest home? Calla i 
deixa’l en pau! I llavors mirant a Jesús li digué: —Senyor, recorda’t de quan siguis al cel!. I Jesús li 
va dir: —Jo t’asseguro que avui mateix estaràs amb mi al Paradís. Jesús va estar tres hores a la creu 
abans de morir. Durant aquestes tres hores no va tenir cap gest ni cap paraula de rancúnia cap els 
sevos enemics. Quan es va morir, un dels sevos amics, anomenat Josep d`Arimetea, va anar al cap 
dels romans a dir-li: —Deixeu-me enterrar a Jesús. Ell li va donar permís. 

SEPULTURA DE JESÚS

Josep hi va anar el desenclavà, l’envolcallà dins un llençol i el deixa dins un sepulcre que hi havia 
allà prop. En aquell temps les sepultures no eren com ara. Llavors eren com una habitació, en el cen-
tre hi havia una pedra llarga. Damunt ella posaven el cos. Llavors tapaven la porta amb una pedra 
grossa. Això va esser el que feren en Jesús. (Mt. 27,32-50; Mc. 15,23-27; Lc. 22,1-6; 23,33-46; Jn. 18,1-12; 
19,16-30; 23,39-56).

EVANGELI DE SANT LLUC

(LLUC 24, 1-6)
RESSURRECCIÓ DE JESÚS

 
El primer dia de la setmana, molt prest, varen anar al sepulcre amb els perfums que havien 
preparat. Quan varen arribar varen veure que la pedra que servia de porta al sepulcre es-
tava llevada. Entraren i no trobaren el cos del Senyor Jesús, de tal manera que no sabien 
què pensar. Però en aquest moment, varen veure en el seu lloc dos homes vestits de blanc. 
S’asustaren molt, i no s`atrevien aixecar els ulls de terra. Ells varen dir: per què cercau entre 
els morts al qui viu? No està aquí. Ha ressuscitat.
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ANNEX 3
EVANGELI DE SANT LLUC

(Lluc 24, 13-25)

DEIXEBLES D’EMMAÚS

 Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que 
es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. 
Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però 
els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo.
 Jesús els preguntà: 
  —De què parleu entre vosaltres tot caminant?
 Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respon-
gué:  —¿Tu ets l’únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha 
passat aquests dies?
 Els preguntà:
  —Què hi ha passat?
 Li contestaren:
  —El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant 
de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè 
el condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alli-
berat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert que algunes 
dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu 
cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió d’àngels, els quals asseguraven que ell 
viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com 
les dones havien dit, però a ell no l’han vist pas.
 Aleshores Jesús els digué:
  —Feixucs d’enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els pro-
fetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans d’entrar a la seva glòria?
 Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va 
explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell.
 Mentrestant, s’acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells 
van insistir amb força dient-li:
  —Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.
 I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, 
digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però 
ell desaparegué del seu davant. I es van dir l’un a l’altre:
  —¿No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel 
camí i ens obria el sentit de les Escriptures?
 Llavors mateix es van aixecar de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reu-
nits els Onze i els qui eren amb ells, que els van dir:
  —Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó!
 També ells contaven el que havia passat pel camí i com l’havien reconegut quan partia 
el pa.
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u ME SIENTO PERDONADO 
Gracias, Señor, me siento perperdonado.
Gracias, Señor, por tu per, por tu perdón.
Has cambiado mi luto en danza.
Ha salido de nuevo el sol...  (bis)
Gracias, Señor.

DO FA DO SOL7
DO FA DO

MI lam FA DO
Rem SOL7

DO FA SOL7 DO

u COM EL PARE M’ESTIMA
Com el Pare m’ha estimat
jo vos he estimat, 
quedau en el meu amor,
quedau en el meu amor. 

DO SOL lam
FA SOL

DO SOL lam
FA SOL DO

u AL·LELUIA
AL·LELUIA, AL·LELUIA,
AL·LELUIA, AL·LELUIA. (bis)

Prop de tu Jesús, vull pregar.
Tot sentint que tu ets tan gran.
Tu em fas senzill com un nin.
A les teves mans som feliç.

DO mim FA SOL
DO mim FA SOL DO

DO SOL lam
FA rem SOL
DO SOL lam
FA rem SOL

DO FA DO
MI lam

FA SOL DO

u RES NO ENS PODRÀ SEPARAR
Res no ens podrà separar
Res no ens podrà separar 
de l’amor de Déu.

u JESÚS PENSAU EN MI
Jesús pensau en mi
quan sigueu al vostre Regne

Padre, por tu bondad,
puedo verme hijo tuyo.

RE SOL
LA RE

sim SOL
LA RE

u VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Como el Padre me amo
yo os he amado
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.

Nada nos separará,
nada nos separará
del Amor de Dios.

Jesus, remember me
when you come
into your kingdom.

RE LA
sim fa#m

SOL RE LA
RE LA

sim fa#m
SOL LA RE

u YENDO CONTIGO
Yendo contigo
nada me inquieta
marcho con paz y fuerza
Yendo contigo
todo se espera
cada mañana es nueva.

u SHEMA ISRAEL 
Escolta, Israel
el Senyor és el nostre Déu,
un és el Senyor. 

Escucha, Israel
el Señor es nuestro Dios,
uno es el Señor. 

Shema, Israel
Adonai Elohenu,
Adonai Ehad. 

rem
FA

DO rem
FA

DO
FA DO FA

(2a rem LA rem)

u HEM VIST EL SENYOR
És aquí! ha tornat!!!
Gloriós! Hem vist el Senyor!!!

Do Sol
Fa  Do - Sol

u TE DOY MI CORAZÓN
Te doy mi corazón
te doy mi alma, 
yo vivo para ti
cada paso que doy,
en cada momento,
haz tu voluntad en mí.

DO SOL
lam 

FA SOL 
DO SOL

lam
FA SOL DO

u TU ETS LA LLUM DEL MÓN
Tu ets la llum del món,
tu ets la llum del món.

u NO DORMIU
No dormiu que vindrà un nin,
que vindrà Jesús,
que vindrà Déu.

SOL DO
lam RE7 SOL

DO SOL FA
SOL DO
SOL7 FA

RE 
LA RE

RE
Mim LA7 RE

u PIETAT, OH DÉU 
Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
vós que estimau perquè sou l´Amor.
rentau‑me bé del meu gran pecat,
purificau el meu mancament.

Prou reconec el meu pecat,
i el mal que he fet, sempre el tenc present;
és contra vós, contra qui he pecat,
i en vós he ofès tots els meus germans.

DO SOL7
DO

DO7 FA
DO SOL DO FA 

DO

u L’ESPERIT DE DÉU
L’Esperit de Déu umpl l’univers:
Esperit d’Amor,
que ens guarda a tots en la unitat.
(2on) que ens dóna força d’estimar.

Oh Senyor! Oh Senyor!
Amb l’impuls del teu amor volem bastir
un món nou, on regni la Pau, l’Amor i el Bé.

Oh Déu meu!, Oh Déu meu!
L’Esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir
a una veu: tot el que tenim és un do teu.

RE RE7 SOL
RE

LA RE

RE
LA
RE
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u EN EL MAR
En el mar he oído hoy Señor tu voz que me llamó
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte:

PADRE NUESTRO (en ti creeemos)
PADRE NUESTRO (te ofrecemos)
PADRE NUESTRO (nuestras manos, hermanos)(nuestras manos, hermanos)(

Cuando vaya a otro lugar tendré, Señor, que abandonar
a mi familia, a mis amigos por seguirte.
Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:

SOL 
mi

DO 
RE7

u MIL MILIONS D’ESTRELLES 
Si al caminar, tu veus al germà que a les fosques va,
estén la teva ma, viu prop d’ell i canta-li després...

I ÉS QUE HI HA MIL MILIONS D’ESTRELLES
AQUESTA NIT QUE ARA FOSCA VEUS
I EN EL DESERT UN OASIS T’ESPERA
ENCARA QUE SOLS VEGIS ARENA.

Potser que tu triïs un dia
demanar per què de guerres i odis,
de dolor i de set respon llavors així...

Mai trobaràs somriure sense plors
guerra sense pau, ni una esperança
si no hi ha dolor sense lluita no hi ha amor.

RE sim
SOL LA

RE SOL RE
SOL LA RE 
SOL LA sim

mim SOL 

lam rem
SOL7 DO MI

lam  rem
FA MI

lam rem
SOL7 DO MI

lam  rem
FA MI

DO rem
FA DO SOL

u AVE MARIA
Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot
i no són més que mentides que s’amaguen dins el cor.
Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò,
jo voldria, mare bona, ser com tu.

En silenci escoltaves la paraula de Jesús
i la feies pa de vida amb l’amor teu tan profund.
Com llavor que cau a terra i germina sense por,
amb el cor ple d’alegria et vull cantar:

AVE MARIA  (4)

Des del temps de la infantesa has estat al meu costat
prop de Déu jo em sentia de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat la meva llum.

No em deixis, mare meva, resta sempre així com cal,
perquè pugui cada dia compartir amb els germans
tot el que has fet per nosaltres: un somrís d’eternitat.
La pregària més senzilla et vull cantar:

SOL  RE  Mim
DO  SOL  

 RE           
   SOL  RE  Mim

DO   SOL
RE   SOL

SOL   RE
         Mim  DO

SOL  RE
SOL  RE
Mim  DO

SOL  RE  SOL
   

u ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espepera, 
desgaste años en mi.
Estoytoy dispuesto a lo que quiquieras 
no importa lo que sea 
tú llamame a servir  vir  vir RE7

LLEVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN TUS PALABRAS, 
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI

Te doy mi corazon sincero 
papara gritar sin miedo 
Tu grandeza, Señor
Tendre mis manos sin cansancio 
tu historia entre los labios 
y fuerza en la oración 

Y asi Y asi Y en marcha ire cantando 
popor calles prepredicando 
lo bello que es tu amor 
Señor tengo alma misionera 
conduceme a la tierra 
que tenga sed de Dios 

u AMB LES MANS AGAFADES
AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG
AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG 
AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG 
ALLÀ ON ELL VA. (bis)

Si Jesús diu: “amic meu” deixa-ho tot i vine amb mi 
on tot és més agradable i més feliç. (2) 

I amb mi te duré, amic meu, i junts estarem 
a un lloc on tot és bell i més feliç. (2)

SOL DO RE7
SOL mim DO

RE7 SOL

u DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que te canto y lo puedes oír.

Lo puedes oír moviéndose entre las butacas.
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.

DO SOL lam
FA SOL DO

FA SOL DO mim lam
FA SOL DO

SOL FA DO
SOL FA DO
SOL FA DO
SOL FA DO
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