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Algunes notes pedagògiques per als 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 assenyalats no s’esgoten en una sessió. Els quaderns són uns instruments 
al servei de la catequesi, però si en algún moment sorgeix alguna cosa que mereix més 
l’atenció catequética no hi ha cap problema tractar-la abans d’acabar amb el tema propo-
sat.

Aquesta guia del catequista, així com els temes dels infants, estan basats en els continguts 
del catecisme Jesús és el Senyor de la Conferència Episcopal Espanyola.

És necessari que el catequista tengui el catecisme per anar seguint els temes i els excursus 
que fa aquesta guia cap al 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 catequesi 
tradicional. 

INTRODUCCIÓ

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

T’hi ajudaran el catecisme Jesús és el Senyor i aquests fulls que cada mes et donarem, 
aquests et recordaran les coses importants i et convidaran a compartir amb la teva fami-
lia el que vas aprenent. Aquests fulles et serviran per a treballar la Biblia que l’Església ens 
dóna perque coneguem i estimem Jesús, el nostre Senyor i Salvador. 

Aquest curs del Procés de Fe és molt especial, A poc a poc descobrirás Jesús com l’amic 
que més t’estima. Ell ha promès 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 sagraments 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 aliment i 
ens reuneix com a germans. 

La teva primera Comunió sera una festa per a tota l’Església, que és la familia dels cris-
tians. 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 començar de nou. 

Quantes coses belles viuràs aquest any! La teva familia, els capellans, els catequistes esta-
ran a prop de tu i participaran de la teva alegria. Ells t’acompanyaran en el camí. I tu en 
aquests fulls 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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OPCIÓ A

CATEQUESI DE FAMÍLIA
ITINERARI DE FE

PROCÉS DE FE I
(7 - 8 anys)

2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa en els

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada mes
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Amb tota la família per seguir un 

itinerari de creixement en la fe
i acabar celebrant junts

l’Eucaristia

CELEBRACIONS
Al final del primer any:

Els nins no batiats en la infància
fan el ritu d’ingrés

al catecumenat (segons RICA)

Els nins batiats en la infància
reben el signe de la creu

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia per al catequista de nins

Bíblia infantil per als nins
La Bíblia per als més menuts

(Ed. Casals)

Guia per a l’acompanyament
de pares

PROCÉS DE FE II
(8 - 9 anys)

3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa en els

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada mes
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Amb tota la família per seguir un 

itinerari de creixement en la fe
i acabar celebrant junts

l’Eucaristia

CELEBRACIONS
Al final del segon any:

El temps de Quaresma els nins 
batiats reben el sagrament de la 
Reconciliació. Els que no estan 

batiats els escrutinis o ritus peni-
tencials (segons RICA)

El temps de Pasqua els nins
batiats reben el sagrament

de la Confirmació
Els que no estan batiats reben

el sagrament del Baptisme
i la Confirmació.

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia per al catequista de nins

Quadern o fulls per als nins
Catecisme pels nins

Jesús és el Senyor (Edice)

Guia per  a l’acompanyament
de pares

PROCÉS DE FE III
(9 - 10 anys)

4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa en els

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada mes
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Amb tota la família per seguir un 

itinerari de creixement en la fe
i acabar celebrant junts

l’Eucaristia

CELEBRACIONS
Al final del tercer any:

El temps de Quaresma
els nins reben
el sagrament

de la Reconciliació 

Després del
Diumenge de Pasqua

els nins reben el
sagrament de l’Eucaristia

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia per el catequista de nins

Quadern o fulls per als nins
Catecisme pels nins

Jesús és el Senyor (Edice)

Guia per  a l’acompanyament
de pares
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OPCIÓ B
CATEQUESI INFANTIL

ITINERARI DE FE

PROCÉS DE FE I
(7 - 8 anys)

2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa dels

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada 15 dies amb els nins
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Per acabar amb una

celebració de l’Eucaristia
la qual es convida

els pares.

PROCÉS DE FE II
(8 - 9 anys)

3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa dels

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada 15 dies amb els nins
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Per acabar amb una

celebració de l’Eucaristia
la qual es convida

els pares.

PROCÉS DE FE III
(9 - 10 anys)

4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada setmana el nin
participa dels

oratoris parroquials
(entre setmana)

Cada 15 dies amb els nins
una trobada catequètica

(cap de setmana)
Per acabar amb una

celebració de l’Eucaristia
la qual es convida

els pares.

CELEBRACIONS
Al final del primer any:

Els nins no batiats en la infància
fan el ritu d’ingrés

al catecumenat (segons RICA)

Els nins batiats en la infància
reben el signe de la creu

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia pel catequista de nins

Bíblia infantil pels nins
La Bíblia per als més menuts

(Ed. Casals)

Guia per a l’acompanyament
de pares

CELEBRACIONS
Al final del segon any:

El temps de Quaresma els nins 
batiats reben el sagrament de la 
Reconciliació. Els que no estan 

batiats els escrutinis o ritus peni-
tencials (segons RICA)

El temps de Pasqua els nins
batiats reben el sagrament

de la Confirmació
Els que no estan batiats reben

el sagrament del Baptisme
i la Confirmació.

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia pel catequista de nins

Quadern o fulls pels nins
Catecisme pels nins

Jesús és el Senyor (Edice)

Guia per  a l’acompanyament
de pares

CELEBRACIONS
Al final del tercer any:

El temps de Quaresma
els nins reben
el sagrament

de la Reconciliació 

Després del
Diumenge de Pasqua

els nins reben el
sagrament de l’Eucaristia

MATERIAL DIDÀCTIC

Cartilla d’assistència

Guia director d’oratoris

Guia pel catequista de nins

Quadern o fulls pels nins
Catecisme pels nins

Jesús és el Senyor (Edice)

Guia per  a l’acompanyament
de pares
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Hem dividit les trobades en diverses parts. Per descomptat, són només suggeriments 
metodològics que no cal seguir de manera estricta. Els catequistes i animadors ani-
ran fent les adaptacions que considerin convenients.

 Ens preparAm per a la trobada
Aquest primer moment té com a finalitat despertar l’interès dels nins i motivar-los.

 Fem el senyal de la creu 
Per disposar-nos a entrar en el camp de les coses de Déu. És molt important fer els 
signes i gestos religiosos juntament amb els nins, de manera pausada, amb convic-
ció i devoció; així s’aniran gravant de mica en mica en la seva memòria i en els seus 
cors.

Les cançons. «Pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también alaba 
con alegría; aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien 
le canta», deia sant Agustí. Als nins petits els fascina participar cantant. Els cants 
infantils han de ser senzills, alegres, fàcils de recordar i de contingut catequètic. Les 
cançons van calant profundament a mesura que les comprenen, les representen 
amb gestos i les acompanyen amb mamballetes o instruments musicals de percussió.

 Compartim el que ens suggereix la imatge
Els nins petits necessiten apropiar-se del llenguatge a través de la imatge. Per aques-
ta raó és important que dediquem un temps perquè la imatge del relat bíblic pene-
tri en el seu món interior a través de l’observació directa, de preguntes dirigides o 
lliures, de dibuixos... La Bíblia ha de formar part dels seus objectes més preuats i 
propers.

 Lectura del text bíblic
El moment de la lectura de la Paraula de Déu ha de ser percebut pels nins com el 
més important de la trobada. No sols per la postura en el moment de llegir, la veu i 
l’entonació, sinó, sobretot, pel convenciment i devoció amb què es llegeix. Es tracta 
d’una trobada personal amb Jesús.

 Breu moment de silenci i signe
Sempre cal dedicar un moment a l’oració silenciosa i personal. Se suggereixen al-
guns signes o gests que poden acompanyar aquest moment; l’essencial és que es 
facin amb convicció i ple coneixement del que volen significar.

 Oració
A continuació, dedicarem un espai a la pregària en família, en el qual els nins po-
dran expressar els seus sentiments i peticions al Senyor. L’important és que aques-
tes expressions d’alabança siguin sentides pels nins i responguin al seu desig de 
parlar amb Déu i demanar-li per les seves necessitats personals. L’oració conclusiva 
també s’ha de fer a poc a poc i amb el recolliment degut.

 Activitat per compartir en família
És el moment d’expressar per mitjà d’algunes activitats el que acaben de viure en un 
clima de fe. Aquestes activitats estan pensades perquè les facin els nins, encara que 
hi pot participar tota la família.

Amb una mica de creativitat es poden canviar o inventar altres activi-
tats noves. L’important és que tots gaudim en fer-les. Això anirà deixant 
una empremta imperible en els seus primers passos en la fe.

Esquema per a cada trobada

 q
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 q
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 q
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 q
 q
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 q
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uEl grup al qual pertany és un grup de nins cristians, que ja són amics 

de Jesús i que foren rebuts a l’Església el dia del Baptisme. Déu ha creat 

totes les coses.

Objectiu

CONTINGUTS

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uTotes les persones pertanyen a un grup, sigui família, escola, esport, amics.uTots els grups tenen un nom i una finalitat.uQuan rebem el baptisme entram a formar part de la 
gran família de l’Església: els cristians.uEls cristians es reuneixen el diumenge, dia del Senyor, a l’Església per celebrar l’Eucaristia

uwComençam sempre recordant el signe de Jesús: «En nom del Pare...»
uwS’estableix un diàleg entre els nins amb les següents preguntes:
   - On has passat l’estiu?
   - Quina gent nova has conegut?
   - Per què vens a la catequesi?
uwDesprés cada nin va expressant el que ha conegut del seu company i s’engega un diàleg en el qual 
es valora allò positiu del coneixement mutu i se subratlla el següent:
 -El nostre grup no és sols per jugar. Formam un grup dins l’Església, a la qual pertanyem des 
del baptisme, i en la qual ja hem estat rebuts en la taula dels grans quan hem fet la Primera Comunió.
   -Ara nosaltres som deixebles de Jesús.
   -Volem seguir Jesús i volem conèixer-lo millor.
uwA continuació el catequista diu als nins que COMPLETIN les dades del seu quadern. 
uwCONTEMPLAR el dibuix del full o el pòster II penjat a la sala, amb el tema: Déu és Pare i creador 
de tot...
uwJOC LA CREACIÓ: El joc consisteix que cada nin té 30 segons per fer una figura que s’identifiqui 
amb alguna cosa de la naturalesa, animal o vegetal; una vegada aturats, el catequista passarà pels 
nins i els demanarà què representen i per què han fet aquell element.
uwJOC TARONJA/LLIMONA: El joc consisteix a fer un cercle i l’animador enmig, s’atraca a un nin 
i li diu: taronja o llimona o pinya, quan l’animador diu ‘taronja’ el nin ha de dir el nom de qui té a la 
seva dreta, si l’animador diu ‘llimona’ dirà el nom de qui té a l’esquerra i si diu ‘pinya’ dirà el seu. Al 
crit de ‘tutti-frutti’ de l’animador tothom canvia de lloc, i així l’animador torna a demanar als nins.

CANT uwEl cant és: Amb les mans agafades

TEMA 01
La creació és obra de l’amor de Déu*

uOrdinador portàtil o tablet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies.

MATERIAL

VÍ
DE
O uwPROJECCIÓ: Fragment de la Història de la Salvació de la pel·lícula: «Tierra de Maria» del director  

Juan Manuel Cotelo
uwDesprés cada nin va expressan lo que ha entés i es fa un breu DIÀLEG

DIN
ÀM

ICA uwEl catequista col·loca els nins en rotllana i va repartint una imatge a cada un (poden ser fotografies 
molt variades, coses de la natura i coses fetes per l’home. Per exemple; el sol, una bicicleta, un cotxe, un 
nin, una flor, una joguina...) Els nins caminen pel lloc de l’activitat i, quan el catequista ho digui, s’han 
de ajuntar per parelles (cada vegada diferents) i escriure les característiques que tenen en comú i les 
diferents. Després fan una posada en comú destacant les idees en les quals avui volem aprofundir. La 
creació és obra de l’amor de Déu, Déu vol i té cura de la creació, especialment del home, amb qui ha fet 
una aliança d’amor.
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: cada nin escriu i fa un dibuix en el seu quadern de quines coses con-
cretes farà ell durant la semana per col·laborar amb Déu en la creació. La pròxima reunió 
duran el dibuix de la creació.

aprèn de memòria uwDéu te cura de tota l’obra de la creació?
Sí. Déu té cura de totes les coses amb saviesa i amor. Especialment té cura de 
nosaltres, perquè ens ha fet fills seus.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A uw Hi ha un diàleg amb els nins sobre:

  - Quan col·laboren ells amb Déu en la creació?
  - Per què estan contents quan fan feina, estudien, ajuden...?
  - Perquè Déu vol que facem més bell el món que ens ha regalat.
uwEl catequista els diu: ara cal expressar l’alegria de sentir-nos estimats per el nostre Pare Déu. 
Cada nin ho expressa de forma espontània.
uwDesprés LLEGEIXEN del seu quadern la frase:
  «Déu es preocupa de cada un de nosaltres i vol que visquem contents».

GEST uwEL SENYAL DE LA CREU
S’ensenya els nins a senyar-se: «En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant». En primer lloc mos-
trant-los quines son les persones de la Santíssima Trinitat a les quals feim reverència: Pare, Fill i Es-
perit Sant. En segon lloc quina part del nostre cosas senyala cada persona. I en tercer lloc fer-los des-
cobrir que estant fent un senyal de la creu damunt el seu cos, tal com mostra el dibuix del quadern.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: VERITAT i s'obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què no tothom creu en Déu?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment crec que Déu és 
bo?

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 4. La creación es obra del amor de Dios 
www.arguments.es/jesuseselsenor/04p/story.html

IL·
LUM

IN
AC
IÓ wuLLEGIR la pàg. 20-21 del catecisme. A continuació el catequista els demana què és el que més els ha 

agradat i els diu que tornarà a llegir la lectura, però ara l’escoltaran amb els ulls clucs i imaginant-se 
el que ell anirà llegint.
wuDIBUIX Després cada nin expressa mitjançant un dibuix el que ha vist i l’ensenya i l’explica als 
altres.
wuJa es veu que l’objectiu d’aquest tema és que el nin contempli Déu creador de totes les coses. No cal 
entrar en detalls de com ha estat l’origen de les coses, perquè tampoc no ho sabem. 
wuA continuació el catequista els diu: ara cal fer silenci perquè cada un recordi quins regals ha rebut 
de Déu. Ho escriuen en el seu quadern i llavors ho llegeixen als altres.

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, és important que expliquem als pares el que 
hem fet (és interessant que el sacerdot parli sobre això en algun moment de la missa). 
Dedica un temps a preparar els cants, les lectures, aquelles coses en què ens fixarem 
de manera especial: la lectura de la Paraula.

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 20 i 21
uw Utilitzar el poster II del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 8-9
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uEl nostre Pare Déu no es cansa mai de perdonar.

uEll ens dona forçes per superar el mal que tenim a dins, el mal que feim 

als altres.

uLa conversió suposa canviar de conducta; tornar a Déu, de qui ens havíem 

allunyat pel pecat, i fer el que Ell vulgui.

Objectiu

CONTINGUTSuParlar de la nostra família per arribar a la família de 
Déu i a la família dels cristians.uVisita a l’església, on ens fan cristians.

MATERIAL
uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies.

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uw LECTURA: de la pàg. 22 del Catecisme. Fer una mica de diàleg sobre el que diu el catecisme.
uw ESCRIURE les frases del quadern.
uwJOC «GUIA»: És un joc de confiança per descobrir la confiança que cal tenir amb Déu. Un jugador 
guia a l’altre que té els ulls tapats amb una bena per la sala, ho pot fer amb la mà o amb la veu
sense tocar-lo.
uwEL VENT I L’ARBRE: Un cercle de nins amb una persona enmig, tots bufen al mateix temps i el 
jugador d’enmig amb els ulls tapats amb una bena ha d’anar caient cap a un lloc i els jugadors del 
cercle l’han d’agafar.
uwEL PÈNDOL: Igual que l’anterior però sols dos jugadors que aguanten el d’enmig que fa de pèndol 
cap a un i altre lloc.

CANT uwEl cant és: Dios está aquí

IL·
LUM

IN
AC
IÓ uwEs DIALOGA amb els nins sobre les coses que no fan bé, comentant les següents idees: 

 - Aquestes coses que no feim bé rompen l’amor i a vegades, es manifesten en signes, tals com 
no saludar-se, no fer-se una besada, no ajudar-se, no jugar junts.
uwLLEGIR: l’oració de Sant Francesc d’Assís del quadern.
uwESCRIURE a una cartolina l’oració de Sant Francesc perquè la duguin sempre damunt.

TEMA 02
L’AMOR DE DÉU ÉS MÉS FORT QUE EL PECAT

VÍDEO uwPROJECCIÓ: Fragment de: la creació (5’’), el pecat (3’’), Caín i Abel (2,30’’) diluvi (3’’), Babel (1’’). 
uwDesprés cada nin va expressant el que ha entès i es fa un breu DIÀLEG

MULTIMÉDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a casa seva: Tema: 5. El amor de Dios es más fuerte que el 
pecado www.arguments.es/jesuseselsenor/05p/story.html
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: demanar perdó als pares del que hem fet malament i quan facem 
enfadar algú, després anar a demanar perdó.

aprèn de memòria uwQuin va ser el pecat d’Adam i Eva?
Adam i Eva, els nostres primers pares, temptats pel diable, varen voler ser com 
Déu i el varen desobeir.

EX
PER

IÈN
CIA

 C
RI
ST
IAN

A

GEST uwORACIÓ
S’acaba amb la següent oració, que cada nin LLEGEIX al seu quadern i després la resen tots junts:
  Senyor, Déu, tu poses la pau al meu cor
  quan reconec la meva falta.
  No et canses d’estar amb mi!
  Beneït siguis!

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: SERVEI i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Hem de creure?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment me puc enfadar 
amb Déu?

uwHem vist que els cristians formam la Gran Família dels Fills de Déu, i que Ell ens crida a tots a col-
laborar en la seva obra i fer que el món sigui cada vegada més bell i els homes visquem feliços. Però 
quan ens tancam en els nostres capritxos i deim “no” a les persones amb les quals vivim, ens separam 
dels membres d’aquesta Gran Família i no seguim Jesús, que ens demana que ens estimem sempre.
uwCom que Jesús sap que ens passen aquestes coses, ens demana que facem un esforç per superar-les 
i ens diu que quan ens separam dels altres i rompem l’amor amb ells, també ens separam d’Ell:

«Qui no estima el seu germà no és de Déu, perquè el missatge que heu escoltat des del principi 
és que vos estimeu els uns als altres, no com Caïn, que era del mal i assassinà el seu germà» 
(1 J 3,11). 

uwCOMPLETAR: el crucigrama del quadern.
uwDesprés els diu que s’inventin una «Història del Perdò» i l’escriguin o la pintin al seu quadern.

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, explicar als pares la paraula «Eucaristia» = ac-
ció de gràcies. Venim a celebrar el Dia del Senyor per donar gràcies durant tota la 
setmana. En el llibre del Gènesi, a la Creació escoltam o llegim que Déu, el setè dia, va 
descansar, no perquè estigués cansat, sinó perquè va veure que tot el que havia fet era
bo. Per a nosaltres, el Dia del Senyor, el Diumenge, també és un dia de repòs, no per-
què estiguem cansats, sinó perquè és un dia d’acció de gràcies per tots els dons que 
ens fa el Senyor.

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 22 i 23
uw Utilitzar el pòster II del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 10-11
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CONTINGUTSuEl missatge de l’Evangeli hem de donar-lo sense mutilar, i Jesús 
perdonava. Deia que hem de perdonar, i ell ho feia. Quan ja està 
clavat a la creu, la primera paraula que surt del seus llavis és:«Pare, perdona’ls, que no saben el que fan» (Lc 23,34).
I quan Pere li demana sobre el perdó, Jesús no dubta gens a do-
nar-li la resposta:

«Pere li preguntà: Senyor, quantes vegades hauré de per-
donar al meu germà el mal que m’ha fet? Set vegades? Je-
sús li respon: No et dic set vegades, sinó setanta vegades 
set» (Mt 18,21-22).I nosaltres, quan resam el Parenostre, ens hi comprometem cada 

vegada:
«Perdonau les nostres culpes així com nosaltres perdo-
nam...»

Els nins ho han de fer moltes vegades, de perdonar. Els grans els hi 
obligam:

«Demana perdó».

uCosta molt perdonar. Els catequistes sabem prou bé que, quan t’han ofès, 

costa molt perdonar. Per això resulta prou difícil parlar als nins d’allò que 

nosaltres feim tan malament.

uL’objectiu és que el nin s’adoni que perdonar és de les coses més impor-

tants en la vida cristiana. El que probablement no veurà és que això resulta 

més difícil quan un es fa més gran. Cada cosa al seu temps.

Objectiu

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies.

uwEl catequista comença dient: les coses que feim bé ens fan sentir feliços i alegres. A continuació 
es dialoga sobre les coses que han fet durant la setmana, ressaltant la idea que en aquestes ocasions 
seguim Jesús.
uwDesprés els nins escriuen al quadern la frase:
  - Quan feim les coses bé seguim Jesús.
uwAltres vegades no feim les coses bé perquè no escoltam Jesús, llavors ens separam del nostre Pare
Déu. Aquestes males inclinacions que sentim i que ens separen de Jesús poden ser diverses.
  - Entre tots descobreixen quines són les males inclinacions.
uwAixò que ens succeeix a nosaltres, li succeeix també al món, li passa a la humanitat. La humanitat 
és una família desunida, perquè entre els homes no hi ha amor.
uwJOC “M’ESTIMES”: Un nin demana a l’altre: N/. M’estimes? I l’altre respon: Sí! Però estim més en/
na N/. Aquest torna a començar amb un altre company, i així successivament.
uwJOC «PALMADA-BOL»: L’objectiu d’aquest joc és descobrir que si fallam, ens equivocam i no esti-
mam, els cristians se’n ressenten. Es col·loca el grup assegut en cercle a terra, col·loquen la mà dreta 
sobre el genoll del company de la dreta i l’esquerra sobre el company de l’esquerra, comença el cate-
quista colpejant el genoll del de la dreta i així succesivament el qui ha rebut el cop el passarà al de la 
seva dreta i així fent el cop anirà fent una rotllana. Les regles són: Una palma segueix el mateix sentit; 
dues, canvia de sentit. Qui perd queda eliminat i el grup s’ha de reajustar. 

uwEl cant és: Pietat Oh Déu

TEMA 03
Cridats a viure com a fills de Déu*

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

CANT

DIN
ÀM

ICA uwEl catequista recull els dibuixos sobre la creació que havíem demanat als nins la darrera reunió. El 
catequista els exposa en algun lloc ben visible. Fa grups de 5 o 6 nins. Haurà amagat per la sala 10 pe-
ces d’un puzle (un per a cada equip que hi participi, poden ser de diferents colors o tots iguals). A cada 
peça hi haurà escrit un dels 10 manaments. Els nins, per grups han de cercar les peces i fer el puzle que 
tendrà forma de cor. Per acabar cada grup intentarà memoritzar el nombre més elevat de manaments 
possibles i ho presentarà a la resta dels equips.
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: no passar de llarg quan podem fer qualque cosa per alguna persona. 
Parlar amb els pares de coses que han de fer per complir el manament d’estimar.

aprèn de memòria uwQuè és el més important que Déu ha creat?
L’home i la dona són el més important que Déu ha creat. Els va crear a imatge 
i semblança seva, lliures, capaços d’estimar i de conèixer la veritat, i iguals en 
dignitat.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ: S’acaba fent una oració en la qual es demana al Senyor perdó per les vegades que no el 
seguim i ens separam del nostre Pare del Cel.
uwA la PREGÀRIA es pot recordar en veu alta aquelles persones a qui estimam i resar un parenostre 
per elles.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: SANT i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: On està Déu?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment la Bíblia és Pa-
raula de Déu?

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 30. Llamados a vivir como hijos de Dios 
www.arguments.es/jesuseselsenor/30p/story.html 

uwEl catequista convida els nins que contin fets en els quals ells han passat de llarg com el 
sacerdot i el mestre de la paràbola. I altres fets en què han fet com el samarità.
uwDesprés diu als nins que facin al quadern un dibuix sobre la paràbola.
uwEl catequista els demana ESCRIURE algunes coses que fan per complir el manament nou 
de Jesús.

uwLLEGIR la paràbola del bon samarità del quadern. Jesús és l’enviat per Déu per 
estar enmig de nosaltres, ensenyant-nos el que hem de fer. 
uwDesprés es COMENTA la paràbola, destacant:

-Seguim Jesús, estimant els altres, perquè això és el que vol el nostre Pare del Cel.
-Les idees dels continguts.

IL·LUMINACIÓ

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 92 i 93
uw Utilitzar el pòster VII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 18-19

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, explicar als pares el que hem fet. Podem fer 
l’ofrena del cor que hem fet amb els manaments. 
uwExplicar als pares el signe de la pau. Explicant-los que no ens donam la pau com 
a col·legues o amics, com feim quan ens saludam. A l’Eucaristia ens desitjam la Pau 
del Senyor. Els convidam a fer-ho amb molta consciència, sabent que estam desitjant 
a l’altre la Pau de Jesús. Podem dir als nins que avui es donin la pau dient: «Que la Pau 
de Jesús sigui amb tu».

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=zgYubqfrOjo



15

CONTINGUTSu Són capaços de viure segons els manaments i practiquen 
l’amor a Déu i al proïsme com Jesús ens ensenya (Mc 12,27-31).

«Ell no és Déu de morts, sinó de vius. Aneu molt equivocats! 
Llavors un dels mestres de la Llei, que havia sentit la discus-
sió i havia trobat bona la resposta de Jesús, se li va acostar i 
li va fer aquesta pregunta: —Quin és el primer de tots els ma-
naments? Jesús va respondre: —El primer és: Escolta, Israel: el 
Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el 
teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament 
i amb totes les forces. El segon és aquest: Estima els altres com a 
tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests».

uJesús, mentre va viure a la terra, convidà tots els homes a seguir-lo. Ara 

ens convida a nosaltres.

uEls sants són homes, dones i nins que seguiren Jesús i estimaren molt Déu 

i els homes.

Objectiu

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies.

uwEl catequista comença un diàleg amb els nins, dient:
Segurament que cada un de vosaltres admirau alguna persona i vos agradaria imitar-la,
ser com ella. Serà alguna persona que fa molt bé el que vosaltres vos agradaria fer.

uwEls nins diuen quines persones son les que ells admirarien, els agradaria imitar i per què.
uwEl catequista diu: a més d’aquestes persones importants de qui hem parlat, per als cristians 
n’hi ha una altra molt més important, que ho va fer tot bé.
 - Qui és aquesta persona?
Aquesta persona és Jesús, que ens estima i vol que visquem feliços.
Per això Jesús ens diu: «Vine i segueix-me».

uw  El cant és: Pon tu mano en la mano

TEMA 04
Estimam Déu sobre totes les coses

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

CANT
uwESCRIURE: escriure els manaments al seu quadern o full.
uwCOMENTAR cada manament. Jesús ens ofereix aquestes normes per anar per la vida.
uwJOC DELS MANAMENTS: Es dóna a cada nin el nom d’un manament. Llavors s’asseuen en cercle 
i el catequista va contant una història de qualsevol tipus però mentre va contant la història han d’anar 
sorgint els manaments, una vegada que surti el manament de qualque jugador aquest s’aixecarà i ani-
rà a seure a una altra cadira. Quan el catequista diu la paraula ‘manament’ tots els jugadors canviaran 
de lloc.
uwAlgunes persones no s’atreveixen a seguir-lo. Altres es fien de la seva Paraula i el segueixen. Aques-
tes persones que el segueixen són els cristians.
 -Qui son els cristians? 

Són homes, dones i nins que estimen Déu sobre totes les coses. Viuen la vida de família, 
l’escola, amics..., i són cristians perque segueixen Jesús, estimen molt Déu i els homes. 

uwEls cristians coneixen Jesús i el que Jesús ens diu: vol que visquem feliços i que ajudem a ser feliços 
els altres ajudant, compartint les nostres coses, donant amistat... En definitiva els cristians són els qui:

Són capaços de viure segons els manaments i practiquen l’amor a Déu i al proïsme com Jesús 
ens ensenya (Mc 12,27-31).

IL·
LUM

IN
AC
IÓ
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: informar-se, durant una setmana, de la vida del cristià, que llavors 
contaran a la catequesi següent.
uwEl catequista anima els nins a aprendre els manaments i a preparar-se pel concurs que 
farem a la sessió següent de catequesi.

aprèn de memòria uwQuè ens ensenyen els deu Manaments?
Els deu Manaments ens ensenyen el camí per arribar a Déu i així ser feliços i 
fer feliços els altres.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ
S’acaba fent una oració. Diguem-li a Jesús dins el nostre cor: Jesús, vull seguir-te, viure segons els 
teus manaments, sobretot el manament de l’amor.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: PRIMERA COMUNIÓ i s’obri un DIÀLEG amb els 

nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Com fou la creació del món en set dies? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que Jesús 
va existir?

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 31. Amamos a Dios sobre todas las cosas 
www.arguments.es/jesuseselsenor/31p/story.html

uwLECTURA: Un altra vegada es torna a agafar el quadern i es llegeixen els manaments.
uwCONCURS: Es fa una mena de concurs per saber qui recorda més manaments.
uwJa sabem qui són els cristians i com Jesús ens crida a seguir-lo.
uwEls nins escriuen al quadern: «Jesús em diu: vine i segueix-me.»

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
uwA la celebració farem entrega del Manament de l’amor. ANNEX 4
uwEl prevere convida als pares i nins que la pròxima sessió duguin la figura de Jesús 
del seu betlem perquè ell les beneirà. 

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 94 i 95
uw Utilitzar el pòster VII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 20-21

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=EPuvWxevRLI
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uJesús ens ha transmès la Paraula de Déu. Déu ens parla per mitjà de Jesús. 

Els cristians, per entendre el que Déu vol que facem, necessitam la guia de 

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

Jesús.

Objectiu

CONTINGUTSuEl profeta Isaies va anunciar (Is 7, 14 i 9,1-6) «Doncs ara el Se-
nyor mateix vos donarà un senyal: la noia que ha d'infantar 
tindrà un fill, i li posarà el nom d'Emmanuel (que vol dir: "Déu 
amb nosaltres"). El poble que caminava en la fosca ha vist una 
gran llum; una llum ha resplendit per als qui vivien al país te-
nebrós».

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies.

uwLLEGIR la pàg. 32 i 33 del Catecisme. Entendre què significa l’Advent, quatre setmanes abans de
néixer Jesús, i per això ens hem de preparar.
uwEl catequista comença dient: Les paraules que ens agraden o que creim que són importants per a 
nosaltres, les aprendem de memòria, les guardam dins el nostre cor i no les oblidam.
  -Quines són les paraules que guardam?
  -Per què les guardam?
  -Com les guardam?
uwESCRIURE: Els nins escriuen al seu quadern les paraules que guarden en el seu cor i no se’ls obli-
den. Després diuen les paraules que han escrit i tenim un diàleg ressaltant les següents idees:

-Escoltam moltes coses que oblidam perquè no ens interessen.
-Altres paraules sí que les guardam perquè són importants per a nosaltres.
-Hi ha paraules tan valuoses que les guardam dins nosaltres i no les oblidam mai.

uwCONTE: A continuació el catequista conta la següent historieta:
«Un nin estava amb sa mare mirant un mostrador i digué a sa mare que li agradava la cai-
xa de retoladors. Quan va arribar el sant del nin, la mare pensava què li regalaria i se’n 
recordà d’allò que li havia dit de la caixa de retoladors. Hi anà i la comprà i li va regalar al 
nin, que es va posar molt content».

uwDesprés es dialoga sobre:
 -On va guardar sa mare les paraules del seu fill?
 -Per què no s’oblidà del que el seu fill li havia dit?
uwEs pot dir als nins que inventin una altra història com aquesta i que la dibuixin en el seu quadern.

uwEl cant és: Ven, ven, Señor no tardes

TEMA 05
Preparau el camí al Senyor*

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

CANT

DIN
ÀM

ICA uwEl catequista comença revisant els quaderns dels manaments i fent un petit concurs per veure si 
els han après. Els podem donar una gominola com a premi. Avui dedicarem el temps de la dinàmica 
i de l’activitat a fer el calendari d’Advent. N’hi ha diferents models i podem triar-ne el més adient. El 
que és important és que els nins se sentin motivats i compromesos a esperar de manera activa aquest 
esdeveniment tan important. Cada dia hauran d’obrir la finestreta i intentar fer allò que diu: resa, fer 
les paus, ajuda a parar la taula, no protestis, etc...
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: guardar la Paraula del Senyor en el nostre cor estant atents i com-
plint el que ell ens diu. 
uwAnar completant cada dia a la nostra casa el calendari d’Advent.

aprèn de memòria uwQui 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

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ: A continuació es convida els nins a pregar, 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.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: NADAL i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Què significa que Déu crea l’home a imatge i 
semblança seva?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Tu creus que Jesús va ali-
mentar 5.000 persones amb 5 pans i 2 peixos?

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 8. Preparad el camino al Señor www.argu-
ments.es/jesuseselsenor/08p/story.html

uwHi ha un DIÀLEG sobre com escoltam la Paraula de Jesús i com la guardam. Es recorda 
la historieta, dient-los que la mare guardava les paraules del nin en el seu cor, i en el moment 
en què pensava en el seu fill se’n recordava del que li agradava. Si no hagués guardat les seves 
paraules no hauria pogut recordar-se del que li agradava. El mateix ens passa a nosaltres amb 
el Senyor: si no guardam les seves paraules no sabem el que Ell vol de nosaltres i no podem fer 
el que li agrada. 

uwEl catequista comença dient: Jesús va viure uns anys entre els homes i a poc a poc els anava con-
tant 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 són els meus amics guarden les meves paraules i jo som amb ells» (J 14,23).
uwA continuació s’explica als nins que «guardar» significa escoltar i complir la Paraula del Senyor. I 
se’ls convida a expressar les paraules que recordin de Jesús.
uwVISITA A L’ESGLÉSIA: Anar a veure la corona d’Advent i encendre el ciri que pertoca, allà mateix 
llegir la pàg. 33 del Catecisme.

IL·
LUM

IN
AC
IÓ

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en què ens fixarem de manera especial.
uwBenedicció del nin Jesús de sant Joan Pau II. A la celebració de l’Eucaristia, des-
prés de la benedicció del final de l’Eucaristia, el prevere convida totes les persones 
que han duit la imatge del Nin Jesús a passar a davant el presbiteri i aguantar amb les 
mans el Nin Jesús. ANNEX 4

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 32 i 33
uw Utilitzar el pòster III del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 30-31
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uJesús visqué entre els homes i com un home més. Per això visqué la seva 

història personal a un lloc i un temps determinat i integrat a la societat del 

seu temps.

Objectiu

CONTINGUTSuEl temps de Nadal, quan recordam el naixement de Jesús, ce-
lebram el gran regal que Déu fa als homes enviant-nos el seu fill, 
que es fa en tot semblant a nosaltres, excepte en el pecat.

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. Car-

tolines pel mural de Jesús.

uwESCRIURE, el catequista diu als nins que cada un reconstruesqui la seva història personal: 
lloc del naixement, pares, germans, escola, amics, canvis que ha experimentat en la seva vida...
uwDesprés cada un llegeix la seva pròpia història i es dialoga sobre elles.
uwLLEGIR la pàg. 36 i 37 del Catecisme.
uwPINTAR al quadern les lletres: 
  La llum il·lumina les nostres vides
  Ha nascut el Salvador

uwEl cant és: Ven, ven Señor no tardes

TEMA 06
Jesús, el Messies, neix a Betlem

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

HUM
AN
A

CANT
uwEl catequista recorda que Jesús també tengué la seva pròpia història personal. Recordem-ho.
  -Jesús neix a Betlem i té uns pares: Maria i Josep:

«També Josep, com que era descendent de David, sortí de la ciutat de Natzaret de Galilea i pujà 
a Judea, a la ciutat de David, anomenada Betlem, per inscriure’s amb Maria, la seva esposa, que 
estava embarassada. Estant a Betlem, li arribà el temps de donar a llum el seu primogènit, l’em-
bolcallà en llençols i el tombà dins una menjadora, perquè no hi havia lloc a la posada». (Lc. 2,4-7).

  -Jesús té una família i és fuster:
«No és aquest fuster, el fill de Maria i el parent de Jaume i de Josep, de Judes i de Simó?» (Mc. 6,3).

  -Jesús era amic dels nins:
«Deixau que els nins s’acostin a mi». (Mc 10,14).

  -Jesús, com qualsevol nin, creixia, es desenvolupava i aprenia.
«Tornaren a Galilea, a la seva ciutat de Natzaret. El nin creixia, es desenvolupava i es feia
cada vegada més savi, i la gràcia de Déu estava amb Ell». (Lc. 2,39-40).

IL·
LUM

IN
AC
IÓ

VíDEO uwPROJECCIÓ: Historia de la Biblia - Una estrella brilla en Occidente (28’)
uwDesprés cada nin va expressant el que ha entès i es fa un breu DIÀLEG

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén www.
arguments.es/jesuseselsenor/10p/story.html
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uwAMB ELS PARES: entre tots fan una llista del que poden fer a les vacances de Nadal a fi:  
  -que hi hagi més pau i alegria.

  -de recordar-nos que ha nascut Jesús que és el nostre Salvador.
  -que Déu estigui content amb nosaltres.

uwCada nin pensa en alguna cosa concreta que pot fer ell i ho escriu al seu quadern.

aprèn de memòria uwQuè ens ensenyen els evangelis sobre la infància de Jesús?
Els evangelis ens ensenyen que Jesús va néixer a Betlem i va viure a Natzaret 
amb Maria i Josep. Al costat d’ells va créixer en saviesa, edat i gràcia davant 
Déu i davant els homes.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ
Es pot acabar amb aquesta oració, que els nins després escriuran al quadern i resaran tots junts:
Amb Maria i Josep et felicitam, Jesús, per Nadal d’aquest any.

Amb els pastors de Betlem, t’alabam, Jesús,
i t’oferim les nostres alegries i les nostres penes.
Amb els Reis, t’adoram, Jesús,
i et presentam tot el que hi ha de bo en el nostre cor.
Recorda’t, Jesús, dels nostres pares, familiars, amics...
perquè passin unes bones festes de Nadal.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: PERDÓ i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: El pare de Jesús és Josep o Déu? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Tu creus que Jesús va res-
suscitar? 

uwA continuació es DIALOGA sobre el que celebram per Nadal:
-La gran notícia: «Ens ha nascut un salvador».
-L’alegria i generositat dels pastors i reis.
-Indiferència, rebuig o enveja per part de les altres gents de Betlem, dels savis o d’He-
rodes.
-El gran desig de Nadal: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que 
estima el Senyor»

uwCARTELL. Després el catequista diu als nins que s’agrupin de quatre en quatre i que elabo-
rin un mural titulat «La Història de Jesús». Llavors el presentaran als altres.

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
uwSerà important explicar als pares i convidar els nins a fer un betlem a casa amb 
el Nin Jesús que beneïm, i alhora convidar-los a l’assaig de les matines, que també 
aprofitarem per fer una catequesi sobre el naixement de Jesús. Ja més dins el temps de 
Nadal, podríem ajudar-los a descobrir el sentit del cant del Glòria, que és el cant que 
entonaren els àngels en el naixement de Jesús.

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 36 i 37
uw Utilitzar el pòster III del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 32-33
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uL’objectiu d’aquest tema és que el nin vegi que ens hem d’estimar perquè 

Déu mateix ens ha estimat a nosaltres. Jesús ha estat un model d’això que hem 

de fer nosaltres.

Objectiu

CONTINGUTSuTal com ell ens ha estimat. Sempre hem sentit a dir el manament 
principal dels cristians és que ens estimem els uns als altres. Jesús 
no sols ens diu que ens estimem, sinó que ens diu el perquè: la raó 
és que EL PARE ENS HA ESTIMAT.uLlavors l’amor és un agraïment. És com dir: ja que a mi m’han 
estimat, jo també estimaré els altres (encara que els altres no s’ho 
meresqui). Jesús ho diu així:«Jo vos estim tal com el Pare m’estima... El meu manament és 

que vos estimeu els uns als altres tal com jo vos he estimat». 
(J 15,9-12).

Jesús tenia amics i els va donar la seva amistat. I deia:«Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels 
amics» (J 15,13).Un dia Jesús va anar a casa d’un amic seu que nomia Llàtzer. Aquest 

havia mort. Quan va anar a la tomba,“se li negaren els ulls. Els jueus deien: Mirau com l’estimava”
(J 11, 35-36).

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwFeim una senzilla «revisió de vida» orientada als nins, que prenguin conciència de les «errades 
més habituals». El catequista diu: Ningú de nosaltres fa totes les coses bé.
  - Quan examinam la nostra vida veim que tenim faltes que hem d’anar corregint:
  - Quines coses són les que no feim bé?
uwEs DIALOGA amb els nins sobre les coses que no fan bé, comentant les següents idees:
  - Aquestes coses que no feim bé rompen l’amor i, a vegades, es manifesten en signes, 
tals com no saludar-se, no fer-se una besada, no ajudar-se, no jugar junts.
uwREPASSAR: els manaments del quadern. Rellegir-los una altra vegada.
uwJOC TROBAR ELS MANAMENTS: A cada nin se li dona un manament, cal que hi hagi parelles de 
dos jugadors que tenguin el mateix manament. Els tapam els ulls amb un mocador i amb paraules i 
anomenant el seu manament han d’anar a trobar l’altra parella de manament.
uwJOC EL TELÈFON DELS MANAMENTS: Els participants s’asseuen en cercle en terra. El catequista
diu a cau d’orella un manament a un nin i aquest ha d’anar passant també a cau d’orella el manament 
al company de la dreta i així succesivament fins que arribi al darrer que ho diu en veu alta.
uwJOC LA GRANERA DELS MANAMENTS: Cada nin té el nom d’un manament. El catequista es posa
enmig aguantant amb un dit una granera que està dreta en terra. El catequista diu un manament i lleva
el dit de la granera, el nin que té aquell manament corre a agafar la granera abans que caigui en terra.
El nin després haurà de fer el mateix dient el nom d’un manament.
uwCONCURS: agafen el quadern. El concurs consisteix que el catequista diu un manament i els nins 
han d’encertar a quina vinyeta correspon.

uwEl cant és: Com el Pare m’ha estimat

TEMA 07
Estimam els altres com a germans*

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM
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A

CANT
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies.
uw Els nins escriuen al seu quadern què faran ells per seguir Jesús estimant els germans.

aprèn de memòria uwQuè 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.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ: els nins ESCRIUEN al quadern aquesta oració i la resen tots junts.
Senyor, Pare nostre, sé que m’estimes molt, i que em guies perquè t’obeesqui i escolti,
i escolti els meus germans. Jo algunes vegades dic No, i no els escolt ni a ells, ni a Tu.
Però vull escoltar-te i dir sempre Sí, per seguir Jesús.
Ajuda’m a fer-ho, com la Verge Maria, la nostra Mare.

DIÀ
LEG

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 33. Amamos a los demás como hermanos
www.arguments.es/jesuseselsenor/33p/story.html

uwEls nins escriuen al quadern la frase:
  Estimau-vos els uns als altres com jo vos he estimat.
uwEn el món hi ha hagut moltes persones que han intentat sempre complir aquestes paraules 
de Jesús i viure estimant els altres. Podem recordar especialment Maria. Ella sempre viu unida 
al seu Fill Jesús.

uwLLEGIR: les pàgs. 98, 99 del catecisme.
uwA continuació el catequista diu: Jesús ens diu que l’amor a Déu i l’amor als germans no es pot se-
parar:

«El qui diu: jo estim Déu, i odia el seu germà, és un mentider. Com pot estimar Déu, a qui no 
veu, i no estimar el germà a qui veu?» (1J 4,20-21).

uwEs DIALOGA sobre el text. 
uwESCRIURE, els nins escriuen al quadern la frase: Qui no estima els altres no estima Déu.IL·

LUM
IN
AC
IÓ

uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: EVANGELI i s’obri un DIÀLEG amb els nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què Jesús trià els apòstols?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que des-
prés de la mort ens trobarem al paradís?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=FSXCagzO2yg

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 98 i 99
uw Utilitzar el pòster VII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 26-27

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
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uL’objectiu d’aquest tema és que el nin vegi com ell pot pregar. La millor ma-

nera per a aprendre’n és que ho facem junts. Si tu, catequista, has après a 

resar, el nin també en pot aprendre.

Objectiu

CONTINGUTSuDéu 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 a un lloc solitari 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 Samaritana, diu que a 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’acos-
ta l’hora que els autèntics adoradors adoraran el Pare en Es-
perit i en veritat» (J 4,21-23).Un dia que Jesús pregava, un dels deixebles li demanà que els ense-

nyàs a pregar, dient-li: 
«Senyor, ensenyau-nos a pregar com Joan n’ensenyà als seus 
deixebles» (Lc 11,1-2). Llavors Jesús els ensenyà el Parenostre.

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwEl catequista comença dient: En aquest curs hem donat gracies a Déu:
  -Qui se’n recorda quan li hem donat gràcies?
  -Sabeu quin nom té el que feim quan donam gràcies? Resar, resar a Déu.
  -L’única manera de resar és donar gràcies a Déu?
  -Quines altres maneres de resar podem emprar?
uwEl 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 pensam, el que feim, el que sentim, sabent que Ell ens 
escolta sempre perquè ens estima molt».
uwEl catequista fa als nins les preguntes de l’enquesta del quadern. Comença un DIÀLEG obert sobre 
les respostes que els nins han dit.
uwJOC DEL PRESONER: El missatge és que no podem fugir de Déu. Es fa un cercle gros amb els parti-
cipants que es donen les mans. Un voluntari es posa enmig i ha d’intentar sortir del cercle en un temps
límit. Els altres nins que estan fermats amb les mans han d’impedir que surti. Sols es pot impedir el pas,
res més.
uwJOC DE TROBAR-SE AMB DÉU: Dos participants es col·loquen cada un a un cantó diferent de la 
sala. El joc és que s’han de trobar, però enmig del camí hi ha els altres companys que els ho han d’im-
pedir. Els companys que els ho han d’impedir han de dur les mans fermades a l’esquena i no es poden 
fer travetes, ni sortir de la sala. Primer es fa amb els ulls oberts i després amb els ulls tapats amb un 
mocador. És difícil trobar-se amb Déu.

uwEl cant és: Jesús és Senyor

TEMA 08
Com a fills, pregam Déu, el nostre Pare

MATERIAL
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COMPROMÍS uwAssistir a l’oratori cada setmana i a les trobades del Procés de Fe cada mes o 15 dies..
uwResar i parlar amb Déu cada dia, el vespre o al matí.
uwResar l’oració del Parenostre tots els dies.

aprèn de memòria uwDe quina manera podem parlar amb Déu Pare en la pregària?
En la pregària podem donar gràcies a Déu, demanar-li ajuda, alabar-lo, oferir-
nos-hi, estant en silenci davant ell, adorant-lo.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
IS
TI
AN
A

GEST uwORACIÓ: El catequista motiva els nins dient-los: Per l’alegria de tot el que hem après avui, resem 
tots junts l’oració que ens ensenyà Jesús, amb les mans juntes.

DIÀ
LEG

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Pa-
dre www.arguments.es/jesuseselsenor/34p/story.html

uwEl catequista diu als al·lots que Jesús parlava moltes vegades amb Déu, el seu Pare. Per això, 
una vegada que Jesús estava resant al seu Pare, quan va acabar, un dels seus amics li va dir: Jesús 
ensenya’ns a resar. I Ell els va dir: Quan 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 a 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 la temptació
ans alliberau-nos de qualsevol mal. AMÉN»

uwCOMPLETAR el quadern, persones a qui contaré com he de resar.

uwLECTURA de la pàg. 100 del catecisme. No podem viure sense respirar i tampoc no 
podem viure sense pregar, sense parlar amb Déu.IL·LUMINACIÓ

uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: MISSA i s’obri un DIÀLEG amb els nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què mataren Jesús?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Creus de veritat que Jesús 
ens ha alliberat?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=3UEX6c82USc

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 100 i 101
uw Utilitzar el pòster VII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 38-39

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
uwA la celebració de l’Eucaristia, fer entrega de l’oració del parenostre. ANNEX 4
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uL’objectiu del tema és que recordarem que els cristians a l’Església el tenim 

present quan deim: “El Senyor sigui amb vosaltres”. I el trobam quan cele-

bram els sagraments.

Objectiu

CONTINGUTSuLa fe dels cristians. Si alguna cosa important creim els cristians 
és la Resurrecció de Jesús.uCreim que Jesús és viu entre nosaltres per sempre. Creim que, 
amb ell, ressucitarem també nosaltres. Creim que els esforços, les 
penalitats i els treballs no es perden. Sant Pau també ho deia:«Jesús ha estat lliurat a mort en pena dels nostres pecats i ha 

ressuscitat per donar-nos la justícia» (Rm 4,25).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 
tendrà un exemple de la resurrecció. Després li direm que Jesús ha 
ressuscitat.

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwEl catequista comença dient: La llum és necessària perquè hi hagi vida. Les plantes necessiten bona
terra, calor i també necessiten llum.
 Què les passa a les plantes quan els falta la llum del sol? i s’estableix un DIÀLEG amb els nins.
uwA continuació els nins representen mitjançant un mim la manera com les plantes estan a l’hivern 
i en primavera.

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

uwEl catequista diu: el mateix que les plantes els animals i les persones també necessitam llum per 
viure i fer feina.
 -els nins posen exemples de la necessitat que tenen les persones de la llum.
uwJOC DE CERCAR LA CADIRA: Es col·loquen 7 cadires amb els noms dels 7 sagrament. Aquestes 
cadires es col·loquen a un cantó de la sala. Els nins a l’altre costat. El catequista diu una frase que fa 
referència a un sagrament i quan els nins esbrinen de quin sagrament es tracta, aniran a asseure’s a la
cadira marcada amb el nom del sagrament. Guanya el joc qui l’encerta i arriba primer a la cadira. Les 
frases poden ser: es fa de petits, quan estimes una persona, quan estàs malalt, cada diumenge, etc..
uwJOC DEL MOCADOR DELS SAGRAMENTS: Aquest joc és com el del “pañuelito” però en lloc d’ha-
ver-hi nombres hi ha el nom dels sagraments.
uwJOC DE CERCAR LA PARELLA = SAGRAMENT TABÚ: En silenci a cada nin se’ls dóna el nom d’un
sagrament, sempre el sagrament s’ha de repetir en dos nins participants. Quan el catequista fa el senyal
els nins han d’anar a cercar la seva parella sense poder dir el nom especific del seu sagrament. Guanya 
qui aconsegueix la seva parella sense haver dit la paraula tabú del nom del sagrament.

TEMA 09
Ens trobam amb jesús ressuscitat en els sagraments*
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COMPROMÍS uwQue els nins pensin i escriguin al seu quadern coses concretes que faran perquè Jesús 
visqui en la família, a l’escola, en el grup d’amics, i en el poble. 
A casa amb els seus pares parlar de quins sagraments han rebut els seus pares i padrins.

aprèn de memòria uwJesús és fa present avui entre nosaltres?
Jesús és present avui entre nosaltres quan l’Església prega, proclama la Pa-
raula de Déu i celebra els sagraments, particularment l’Eucaristia. També és 
present en tots els homes, sobretot en els més pobres i els que sofreixen.
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GEST uwPREGÀRIA: El catequista amb els nins resaran plegats l’oració de la pàg. 81 del Catecisme.

MULTIMEDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 26. Nos encontramos con Jesús resucitado 
en los Sacramentos www.arguments.es/jesuseselsenor/26p/story.html

uwJOC: El catequista proposa la frase escrita al quadern i els nins han d’encertar de quin sagra-
ment es tracta i llavors escriure-ho.
uwEn DIÀLEG, el catequista ajuda els nins perquè descobreixin presències de Jesús ressuscitat:
Jesús està enmig de nosaltres: -quan estimam, -quan ens recordam 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.

uwEl 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 celebram la Resurrecció de Jesús. Direm tots junts:
  Jesucrist ha ressuscitat, Ell és la nostra llum. Al·leluia, Al·leluia!
uwEl catequista acaba dient: Jesús ressuscitat és sempre amb nosaltres i es fa present dins els sagra-
ments que anam reben durant la vida. Signes visibles de l’amor de Déu. No el veim amb els ulls però 
creim en Ell i l’estiman. El catequista demana als nins quants de sagraments han rebut.
uwDIÀLEG: després d’haver llegit el text dels deixebles, es comenta 
uwEl catequista explica els sagraments i seguidament DIBUIXEN les vinyetes del quadern.
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ICA uwProposam als nins i nines que escenifiquin el passatge dels deixebles d’Emaús. Per això farem gru-
pets petits de manera que tots hi puguin participar i repartirem el text de la Bíblia a cada grup per tal 
que ho puguin preparar... Després, si tenim temps, demanam alguns voluntaris que ens ho vulguin 
representar al grup.

«Dos deixebles de Jesús anaven caminant cap a un poble anomenat Emaús. Anaven parlant del 
que va succeir amb Jesús, i mentre parlaven i discutien, Jesús en persona s’acostà i es va posar a 
caminar amb ells. Però estaven cegats i no el pogueren reconèixer. A prop del poble on anaven, 
Jesús va fer com si seguís endavant, però ells li digueren: -Queda’t amb nosaltres, que ja és fosc. 
Jesús es quedà amb ells. I asseguts a la taula amb ells, va prendre el pa, el beneí, i el partí i els 
el va donar. Llavors se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però Ell desapareguè. I aixecant-se 
de la taula se’n tornaren, plens d’alegria, a Jerusalem i contaren als seus companys el que els 
havia passat pel camí i com havien estat amb Jesús» (Lc 24,13-16.28-31).

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=3UEX6c82USc

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 80 i 81
uw Utilitzar el pòster VI del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 40-41

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
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uEl 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. I es fan batiar per formar part d’aquesta 

família.

Objectiu

CONTINGUTSuSaber 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 neces-
sitava. 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. Lloaven Déu i gaudien de la 
simpatia de tot el poble. I el Senyor cada dia anava agregant a 
la comunitat els qui havien de salvar-se» (Fets 2,42-47).

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwLECTURA de la pàg. 88 del catecisme. Hi ha un DIÀLEG, partint de l’experiència de família que 
tenen els nins: Tots tenim una família. En la família cada un té una tasca diferent.
uwDesprés els nins PINTEN en el seu quadern la seva família i descobreixen com és cada un dels seus
components, quins són els seus gusts, com col·labora en la família. A continuació cada nin presenta la
seva família i s’estableix un diàleg.
uwVISITA A L’ESGLÉSIA: A la font a on varen ser batiats.
uwJOC ‘SALVAR-SE AMB EL BATIAT’: A uns nins se’ls pinta en el front la paraula BATIAT. Aquests són
els qui salvaran els altres de ser agafats. Un altre nin serà el perseguidor, qui haurà d’agafar els altres
nins, el nin que agafi queda eliminat. Els altres nins perseguits sols es poden salvar del perseguidor si
toquen el nin que du en el front la paraula BATIAT.
uwJOC DE LES PARELLES DE SAGRAMENTS: Cada nin té el nom d’una sagrament i té la seva parella.
Els nins caminen per la sala fins que el catequista fa el senyal i els participants han d’esbrinar qui és la
seva parella de sagrament. Després s’han de canviar els nom dels sagraments perquè s’hagin d’ajuntar
amb un altre company.
uwJOC D’AJUNTAR SÍMBOLS: Hi ha 7 cadires amb un cartell amb el nom de cada sagrament en gros.
I després en terra hi ha diverses targetes repartides amb els noms de símbols que s’empren en cada un
dels sagraments. Al senyal del catequista els nins han d’anar ajuntant les targetes amb els sagraments
corresponents. Les paraules poden ser: oli, llum, ciri, aigua, amor, anell, Jesús, encens, pa, vi, Esperit
Sant, perdó, creu, etc.

TEMA 10
Neixem a la vida nova
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uwEl cant és: Com el Pare m’estimaCANT
uwEl catequista diu: Ja hem vist que Jesús també tenia una família i com, hi creixia en saviesa, en esta-
tura i en gràcia davant Déu i davant als homes. Jesús ens ensenya que, a més, tenim una altra família 
més gran, perquè tots som fills de Déu. El mateix Jesús va anar cridant molts d’homes a ser els seus 
amics i entrar a formar part de la família del Senyor.
uwCon que érem molt petits no ens en vàrem adonar, 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 fossim 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.
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COMPROMÍS uwRespondre durant la setmana a la pregunta: Com hauríem de viure nosaltres? Els 
nins pensen i escriuen al quadern coses concretes perquè la seva vida s’assembli a la dels 
primers cristians.

aprèn de memòria uwQuè fa en nosaltres el sagrament del Baptisme?
El sagrament del Baptisme ens fa fills de Déu a imatge de Jesús i membres de 
l’Església. Pel Baptisme som rentats del pecat original, morim a tot el pecat i 
naixem a una vida nova.
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 28. Nacemos a la Vida nueva www.argu-
ments.es/jesuseselsenor/28p/story.html

uwEl catequista convida els nins a donar gràcies a Jesús per cridar-nos a pertanyer a la seva 
Família, a la Família dels Fills de Déu.

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

uwPINTAR els fulls del quadern que fan referència als fills de Déu.

DIÀ
LEG

uw COMPLETAR: la partida de baptisme del quadern. Seria bo que el catequista dugués a la catequesi 
el llibre de baptisme on estan els nins inscrits, i els l’ensenyàs.
uwAra estarem atents per saber 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. Lloaven Déu i gaudien de la simpatia de tot el poble. I el Senyor cada dia anava 
agregant a la comunitat els qui havien de salvar-se». (Fets 2,42-47).

uwDesprés es té un COMENTARI sobre el que s’ha llegit, explicant-li al nin el contingut.

uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: ÀNGELS i s’obri un DIÀLEG amb els nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què ressuscità Jesús i  nosaltres no?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Creus que els àngels exis-
teixen?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=5GFkmx-YJKk

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 88 i 89
uw Utilitzar el pòster VII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 44-45

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial. 
uwA la celebració de l’Eucaristia es pot fer la renovació de les promeses del Baptisme. 
Després de l’homilia, els nins es posen drets i fan la renovació de les promeses del 
Baptisme.
uwConvidam els nins a estar especialment atents a la pregària eucarística, i sobre-
tot al moment de la consagració, a les paraules de Jesús en el darrer sopar. I per aques-
tes paraules que repetim, perquè Jesús ens ho ha dit, el pa i el vi es convertiran en el 
seu cos i la seva sang.
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uJesús instituí el sagrament del perdó com a signe visible que Déu està sempre disposat a per-

donar-nos.

uQuan el capellà, en nom de l’Església, ens perdona els pecats, és Crist el qui ens perdona. 

uLa confessió, si no va acompanyada del penediment, del desig de ser millor, no serveix de res.Objectiu

CONTINGUTSuA l’Evangeli de Joan diu:«Un dia va dir Jesús als apòstols: La pau sigui amb vosal-
tres. Com el Pare m’envia a mi, així jo vos envii a vosaltres. 
Dit això, bufà damunt ells dient: “Rebeu l’Esperit Sant, a 
qui els perdoneu els pecats, els  quedaran perdonats, i a qui 
no els els perdoneu no els quedaran perdonats» (Jo 20,21-23)

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwCONTEMPLAM a la sala de catequesi o al quadern el pòster VIII de la recociliació, començam ve-
ient quins símbols hi ha i a què fan referència.
uwEl catequista comença dient: En la catequesi anterior vàrem veure com Jesús ens crida a la conver-
sió, que canviem, que siguem millors.
 -Què és el que cada un de nosaltres hem de canviar o millorar dins la nostra vida?
Els nins ho pensen i ho escriuen al seu quadern.
uwA continuació es té una posada en comú i un DIÀLEG sobre el que els nins van dient.
uwEs comença amb una pluja d’idees sobre el que els nins saben del Sagrament del Perdó.
uwJOC DE L’EXAMEN DE CONSCIÈNCIA: Hi ha a la sala tres cartells grossos amb els següents noms: 
SÍ, NO, CANVIARÉ. Els nins estan enmig de la sala. El catequista fa una pregunta de les que hi ha al 
quadern. Una vegada ha fet la pregunta els nins han de córrer cap al cartell que trobin més oportú se-
gons la seva resposta a la pregunta que els ha fet el catequista. El catequista en aquest moment els pot 
demanar perquè han triat aquesta resposta. 

TEMA 11
Celebram la reconciliació*
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uwEl cant és: Pietat Oh DéuCANT
uwA continuació el catequista diu: Ja sabem que l’Església rebé, mitjançant els apòstols, l’encàrrec de 
Jesús de perdonar els pecats en nom seu. Per això, quan el capellà perdona els pecats, és el mateix Jesús
qui perdona els pecats. Llegim-ho l’evangeli de Joan:

«Un dia va dir Jesús als apòstols: La pau sigui amb vosaltres. Com el Pare m’envia a mi, així jo 
vos envii a vosaltres. Dit això, bufà damunt ells dient: Rebeu l’Esperit Sant, a qui els perdoneu 
els pecats, els quedaran perdonats, i a qui no els perdoneu no els quedaran perdonats». (Jn 
20,21-23)

uwAvui hem d’aprendre una cosa més: Que Jesús instituí el sagrament del Perdó, com un signe visi-
ble que Déu està sempre disposat a perdonar-nos. La confessió dels pecats, per part del que confessa, i
l’absolució dels pecats, per part del capellà, són senyals visibles del penediment que hi ha a l’interior 
de la persona que es confessa i del perdó de Déu, que no veim.
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«Déu, Pare misericordiós, que reconcilià amb si el món
per la mort i la resurrecció del seu Fill,
i escampà l’Esperit Sant per a la remissió dels pecats,
et concedesqui, pel ministeri de l’Església, el perdó i la pau.
Jo t’absolc dels teus pecats, en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant».

IL·LUMINACIÓ

COMPROMÍS uwAMB ELS PARES: Demanar perdó als pares de les coses que hem fet malament a cas 
durant aquesta setmana
uwAtracar-se amb freqüència al sagrament del Perdó.

aprèn de memòria uwQuè fa en nosaltres el Sagrament de la Reconciliació?
Pel sagrament de la Reconciliació, l’Església, en nom de Jesús, perdona els nos-
tres pecats i ens reconcilia amb Déu i amb els homes.
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 37. Celebramos la Reconciliación www.
arguments.es/jesuseselsenor/37p/story.html

uwEl catequista diu als nins que escriguin en el seu quadern les següents frases:
 -Déu perdona sempre a qui torna penedit.
 -El penediment és sincer si va seguit del canvi.
 -En el sagrament de la Penitència Déu ens perdona els pecats i ens reconcilia amb Ell i
amb els altres.
uwCOMPLETAR A continuació diu als nins que escriguin al quadern una oració demanant-li 
perdó a Déu per les coses que no fan bé, i donant-li gràcies pel seu perdó.
uwJOC DE MATAR EL PECAT: Els nins drets enmig de la sala fent un cercle heterogeni. El 
catequista va dient frases d’accions que fan les persones bones i dolentes. Quan el catequista 
diu una acció bona els participants faran una besada a qui tenen devora. Quan l’acció que diu 
el catequista és dolenta, tots botaran i diran al mateix temps: Matem el pecat! Així tres vegades 
amb els seus tres bots.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: RECONCILIACIÓ i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Què és l’anima? ¿Es veritat que puja al cel? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que Déu 
escolta les nostres pregàries?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=nWv63Fw6G9o

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 110 i 111
uw Utilitzar el pòster VIII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 56-57

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.

CELEBRACIONS uwDurant el temps de Quaresma, celebrar el sagrament de la Reconciliació.
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uLes coses que feim malament ens fan enfora de l’amistat amb els altres i de 

l’amistat amb Deú. Jesús ha manifestat als homes que Déu és un Pare que perdona 

sempre i es posa molt content quan un pecador es converteix.

uDéu ens perdona mitjançant Jesús. Jesús ens crida a convertir-nos i creure en 

l’Evangeli. Creure en l’Evangeli és escoltar Jesús i fer el que Ell ens diu.

Objectiu

CONTINGUTSuA l’Evangeli de Joan diu:«Un dia va dir Jesús als apòstols: La pau estigui amb vosal-
tres. Com el Pare m’envia a mi, així jo vos envii a vosaltres. 
Dit això, bufà damunt ells dient: “Rebeu l’Esperit Sant, a 
qui les perdoneu els pecats, els hi quedaran perdonats, i a 
qui no els perdoneu no els quedaran perdonats» (Jn 20,21-23)uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwEl catequista diu als nins que obrin el seu quadern i dividesquin un full en dues parts, traçant una 
retxa vertical. A la primera meitat escriuran un SÍ i a baix una llista d’accions bones que fan o que 
veuen fer als altres. A l’altra meitat escriuran un NO i a baix una llista d’accions dolentes que fan o 
que veuen fer als altres.
uwDesprés cada nin llegeix el que ha escrit i el catequista on va prenent nota.
uwA continuació tenen un diàleg sobre el que els nins han dit destacant com les accions negatives 
ens fan enfora de l’amistat amb els altres i de l’amistat amb Déu; i com les positives ens uneixen i ens 
proporcionen pau interior i alegria.
uwLECTURA de la pàg 106 del catecisme. Llegim les lletres que estan en blau i comentam què significa
el pecat i dir NO a Déu.
uwJOC DELS JUTGES DELS PECATS: Asseguts en terra formant un cercle. Amb torns un rere l’altre,
els nins s’hauran d’aixecar a agafar una targeta que hi haurà en terra girada cap per avall. En aquestes
targetes hi haurà escrita una paraula la qual hauran de representar i una vegada representada tot el 
grup jutjarà si aquella paraula i representació és pecat o no ho és, si és bo o dolent; aixecant la mà i fent 
una indicació amb el dit gros de la mà.
uwJOC D’ENTRAR DINS EL COR: Fent un cercle alguns nins amb les mans juntes formen un cor en 
què cap persona dolenta o cap pecat no hi pot entrar. S’indica a tres nins, depèn del grup que es tengui, 
aquests han d’intentar entrar dins el cor, és a dir, dins el cercle i els companys els han d’impedir el pas 
depenent de la cosa que representin les persones que volen entrar. Aquestes duran escrites les parau-
les: amor, insults, estimació, abraçada, rabieta, besada, etc.

TEMA 12
A vegades ens allunyam de l’amor de Déu

MATERIAL

EX
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IÈN
CIA

 H
UM
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A

uwEl cant és: Pietat Oh DéuCANT
uwEl catequista diu als nins:
 -Jesús ens ensenya que Déu és un Pare que perdona sempre.
 -Jesús ens diu que Déu es posa molt content quan un pecador es converteix: 

«Un dia va dir Jesús als qui el seguien: A veure, què us pareix? Suposau que un home té 
cent ovelles i que perd una; no deixarà les noranta-nou a la muntanya per anar a cer-
car la perduda? I si arriba a trobar-la, vos assegur que aquesta dona més alegria que 
les noranta-nou que no s’havien perdut. Doncs el mateix passa amb el vostre pare que 
està en el cel, que no vol que es perdi ningú d’aquests petits» (Mt 18,12-14).
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COMPROMÍS uwRecórrer a Déu i demanar-li perdó, quan facem qualque cosa mal feta, sabent que Déu 
és un Pare que sempre perdona, i que es posa molt content quan ens en penedim.
uwEnsenyar als pares les roques del nostre quadern. Digues-los que no ho tornaràs a fer.

aprèn de memòria uwQuines conseqüències té el pecat?
El pecat trenca o desabilita la nostra relació amb Déu, fa mal als altres i a nos-
altres mateixos.

EX
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CIA
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 35. A veces nos alejamos del amor de Dios
www.arguments.es/jesuseselsenor/35p/story.html

uwEl catequista diu als nins que dibuixin en el seu quadern la paràbola de l’ovella perduda. 
També poden representar-la mitjançant una dramatització.
uwCOMPLETAR les roques del quadern: per a no caure i no perdre l’alegria miram de deixar 
de banda les pedres del camí. Dona nom a aquestes pedres.
uwDesprés diu que escriguin al seu quadern la següent frase:
  «Jesús ens ha descobert que Déu està disposat
  a perdonar-nos quan el nostre cor està penedit».

DIÀ
LEG

IL·LUMINACIÓ  -Jesús ens crida a convertir-nos i creure en l’Evangeli:
  «El Regne de Déu és a prop, convertiu-vos i creis en l’Evangeli» (Mc 1,15).
Creure en l’Evangeli és escoltar Jesús i fer el que Ell ens diu.
uw Després hi ha un comentari sobre el que s’ha llegit.

uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: MAL i s’obri un DIÀLEG amb els nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què Déu deixa fer el mal? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que Déu és 
bo?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=L3A50qjYns8

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 106 i 107
uw Utilitzar el pòster VIII del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 52-53

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
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uL’objectiu d’aquest tema és aconseguir que el nin, que va a missa, s’hi trobi bé. 

En la missa, el que parlam i escoltam ve de Déu. El pa que menjam ve de Déu.Objectiu

CONTINGUTSuL’Eucaristia i la comunió. Qualsevol festa o festeta ens va bé 
per posar-nos al voltant d’una taula i menjar una miqueta. És 
que el menjar ajuda molt a celebrar festes.uEl pa que menjam ve de Déu.uCombregar vol dir menjar el pa de l’Eucaristia i estar al costat 

dels germans.uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwEs comença amb un DIÀLEG sobre l’assistència a una festa, ressaltant el banquet o menjar 
festiu.
uwEl catequista diu: Pensem en alguna festa a la qual hem assistit. Veritat que en totes les fes-
tes hi ha molta alegria? Sempre ens reunim la familia, els amics, per algún motiu: un baptisme, 
una boda, una onomàstica...
uwCONTEMPLAM: a la sala de catequesi o al quadern el pòster IX de l’Eucaristia, començam 
veient quins símbols hi ha i a què fan referència.
uwCOMPLETAM el quadern. Són frases que fan referència al diumenge, el que diuen les cam-
panes de la nostra església: Vine a la festa, Déu et convida, Déu ens crida a casa seva, Tots hi són 
benvinguts.

TEMA 13
Celebram l’Eucaristia en el dia del Senyor*

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

HUM
AN
A

uwEl cant és: Res no ens podrà separarCANT
uwLECTURA de la pàg 116 i 117 del catecisme i COMENTEN el dibuix de la pàg. 117. Coses que hi ha a
les nostres celebracions.
uwA continuació el catequista diu: Els cristians, que formam una família, també ens reunim i cele-
bram festa. Aquesta festa és l’Eucaristia. Hi celebram el fet més important de la nostra vida: la Mort i 
Resurrecció de Jesús, i ho celebram amb un banquet.
uwJOC DELS GRUPS QUE VAN A L’ESGLÉSIA: Consisteix que el catequista va dient grups de gent 
que van a l’església i els nins s’han d’ajuntar de tal manera com diu el catequista. Per exemple: Grups de 
4 persones. Grups de 3 persones amb tres cames (tots tres arrufen una cama). Grups de 4 persones amb
2 cames (dos dels nins han d’estar a l’aire aguantats pels altres dos). I així, etc. Tots els cristians formam
una família. Entre tots ens ajudam a portar la creu dels altres.
uwJOC DEL DIUMENGE I L’ESGLÉSIA: Un grup de jugadors estan drets formant un cercle amb les 
mans afegides amb el company del costat i amb les dues cames obertes, perquè per baix d’ells pugui 
entrar un jugador. Els altres jugadors estan defora del grup fent de conills (a quatre grapes) i fent vol-
tes al cercle format pel grup. El catequista va dient dies de la setmana i van rodant quan digui el dia: 
diumenge, han d’entrar dins el cercle fet. Perd el darrer que entri. El qui arriba tard a la celebració es 
perd el més bo. Cal ser puntual.
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DIÀ

LEG

COMPROMÍS uwIntentar anar a missa tots els diumenges, sabent que quan combregam ens comprome-
tem a ser millors i estimar els qui ens envolten.

aprèn de memòria uw Com participam els cristians de l’Eucaristia?
En l’Eucaristia, els cristians escoltam la Paraula, donam gràcies a Déu Pare 
i ens oferim a ell amb el seu Fill Jesucrist. En la comunió rebem Jesús com a 
aliment de vida eterna que ens uneix a tots com a germans.

EX
PER

IÈN
CIA

CR
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GEST uwORACIÓ: El catequista motiva els nins dient-los: resem tots junts l’oració que ens ensenyà Jesús, 
amb les mans juntes donat-li gràcies per haver quedat en un tros de pa.

MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 38. Celebramos la Eucaristía en el dia del 
Señor www.arguments.es/jesuseselsenor/38p/story.html

uwEl catequista diu:
 -Quan es reuneix un grup de persones, una família a un banquet?
Per celebrar algun esdeveniment familiar.
uwLa FAMILIA-ESGLESIA, es reuneix en l’Eucaristia per celebrar la Mort i Resurrecció de Je-
sús. Per això la celebració de l’Eucaristia és un menjar, un banquet, una festa, en que CELE-
BRAM més important pels cristians: LA MORT I RESURRECIÓ DEL SENYOR.
uwEl catequista explica la primera part de la celebració de l’Eucaristia:

1.-El senyal de la creu: En començar la missa, amb l’alegria d’estar reunits en el nom
del Senyor, feim el senyal de la creu: En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
2.-Salutació del celebrant: El sacerdot ens saluda: El Senyor sigui amb vosaltres.
3.-Peticions de perdó: Després demanam perdó a Déu: Jo confés a Déu totpoderós i a
vosaltres, germans, que he pecat...
4.-Alabam Déu: A continuació l’alabam amb goig dient: Glòria a Déu a dalt del cel, i a la
terra pau als homes que estima el Senyor!

uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: JUSTÍCIA i s’obri un DIÀLEG amb els nins.
uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què hi ha infern si  Jesús sempre perdona? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que hem 
de fer tot el que diu l’Evangeli?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=UqlpUxk94S0

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 116-117
uw Utilitzar el pòster IX del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 60-61

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
uwA la celebració de l’Eucaristia, fer entrega de la benedicció del matí. ANNEX 4
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uLa consagració i la fracció del pa repeteixen l’acció per la qual Jesús entrega 

a l’home el seu Cos i la seva Sang. L’acció d’entregar la seva vida, realitzada per 

Jesús en la creu i repetida en la Celebració Eucarística, ha de ser el model fona-

mental que regeixi la conducta del cristià.

Objectiu

CONTINGUTSuEn el relat de l’institució de l’Eucaristia, Jesús expressa com la 
fracció del pa i la distribució del vi són els signes de l’entrega de 
la seva vida (el seu Cos i la seva Sang) en la creu.

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwLECTURA: de la pàg. 120 del Catecisme, llegir les paraules de la consagració. Quan Jesús va 
saber que havia de morir, va reunir els seus amics els apòstols, i celebrà amb ells la Cena Pas-
qual, el menjar més festiu de tot l’any pels jueus. Al final d’aquest sopar, Jesús encarregà als seus 
amics que repetissin el que Ell va fer per recordar-se d’Ell: «Feis això en commemoració meva».
uwEs comença amb un diàleg; entre tots descobreixen el significat de «menjar amb altres».

- És qualque cosa més que omplir la panxa i satisfer la fam.
- És per damunt de tot un gest d’amistat i comunió.
- També, a vegades, significa reconciliació després d’un temps de separació i disgust.
- Gairebé sempre menjam junts perquè celebram un esdeveniment alegre i festiu.

TEMA 14
Donam gràcies al Pare per l’entrega de Jesús

MATERIAL
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uwEl cant és: Com el Pare m’ha estimatCANT
uwA continuació el catequista diu: La vespra de la seva passió, Jesús es va reunir amb els seus amics, 
els apòstols, per celebrar la Cena Pasqual. Era el darrer sopar de la vida de Jesús. En aquest sopar Jesús 
va complir la seva promesa de donar-nos el Pa viu baixat del cel:

«Arribà el dia de la Cena Pasqual. Quan arribà l’hora es va posar Jesús a taula amb els apòstols 
i els va dir: —Com he desitjat sopar amb vosaltres aquesta Pasqua abans de la meva Passió! Per-
què us dic que mai més la menjaré fins que tengui el seu compliment al Regne de Déu. Agafant 
la copa, va donar gràcies i digué: —Preniu, repartiu-la entre vosaltres; perquè vos dic que des 
d’ara no beuré més del fruit de la vinya fins que arribi al Regne de Déu. Agafant un pa, va donar 
gràcies i els el donà, dient: —Això és el meu cos, que s’entrega per vosaltres; feis això en memò-
ria meva. Després de sopar, va fer igual amb la copa, dient: —Aquesta copa és la Nova Aliança 
segellada amb la meva sang, que s’escampa per nosaltres» (Lc 22,16-20).

uwA continuació se’ls explica la relació entre la Cena del Senyor i l’Eucaristia:
 -Segons que ens conta l’Evangeli, Jesús es reuní amb els seus amics, els apòstols, per sopar el dia 
de la seva mort. Era la Cena de Pasqua, és a dir, el sopar amb el qual els israelites recordaven cada any 
com Déu els havia salvat, traient-los d’Egipte.
 -Durant aquest sopar, Jesús prengué el pa amb les seves mans, el va partir i els el va donar
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que era la seva sang.
 -Ara l’important és entendre que el capellà en l’Eucaristia repeteix el que va fer el Senyor en el
sopar. Per això, el capellà, en la Consagració, repeteix les paraules que Jesús va dir sobre el pa i el vi en
el sopar. Escoltem-les:

«Jesús, el vespre de la seva passió, prengué el pa a les seves santes i venerables mans, i, aixecant 
els ulls al cel, cap a tu, Déu, Pare seu totpoderós, donant gràcies et beneï, el partí, i el va donar 
als seus deixebles dient: PRENIU I MENJAUNE TOTS, PERQUÈ AQUEST ÉS EL MEU COS, QUE 
SERÀ ENTREGAT PER VOSALTRES. De la mateixa manera, acabat el sopar, prengué el calze 
gloriós en les seves santes i venerables mans; donant gràcies el beneï, i el va donar als seus dei-
xebles dient: PRENIU I BEVEUNE TOTS, PERQUÈ AQUEST ÉS EL CALZE DE LA MEVA SANG, 
SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA, QUE SERA VESSADA PER VOSALTRES I PER TOTS 
VOLTROS PER AL PERDÓ DELS PECATS. FEIS AIXÒ EN MEMÒRIA MEVA».

 -Jesús digué: «Feis això en memòria meva». Per això, al llarg dels segles els cristians ens hem re-
unit per repetir el sopar del Senyor, perquè creim que aquest manament no es referia sols als apòstols, 
sinó també a tots els qui creim en Ell.
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COMPROMÍS uwAssistir tots els diumenges a l’Eucaristia.
uwDEMANAR als pares a quina església varen fer ells la seva Primera Comunió.

aprèn de memòria uwQuè fa en nosaltres l’Eucaristia?
L’Eucaristia ens uneix més a Crist i a l’Església, ens enforteix en la vida cristia-
na i ens fa créixer en l’amor al proïsme.
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 40. Damos gracias al Padre por la entrega 
de Jesús www.arguments.es/jesuseselsenor/40p/story.html

uwEl catequista diu als nins que PINTIN al quadern un pa i una copa i que a davall escriguin les pa-
raules que Jesús diu damunt el pa i el vi.
uwCOMPLETAR al quadern amb les paraules de la consagració que han llegit del catecisme.
uwDIBUIXAR al quadern. Anar a l’església parroquial i dibuixar el presbiteri amb el seu altar.
uwJOC DE CERCAR EL LLOC: El joc es fa a l’església. El catequista va fent unes preguntes mentre els 
nins són al centre de l’església davant el presbiteri. Els nins a mesura que el catequista faci preguntes 
hauran d’encertar a quin lloc del presbiteri succeeix el fet que anomena el catequista: -Lectura de 
l’evangeli, o Paraula de Déu: TRONA -Monicions, o explicacions de la celebració: MONITOR -Consa-
gració del pa i el vi: ALTAR -Salutació del capellà: SEU -Escolans: BANCS -Jesús present en forma de 
pa: SAGRARI -Llum: CIRI -Llum de Jesús: CIRI PASQUAL -Aigua: PILAS DE LES ENTRADES, FONT 
BAPTISMAL -Patró del poble: RETAULE -Comunió: PASSADÍS -Participants a la celebració: BANCS
uwJOC DEL CONCURS DE LA MISSA: Els participants es col·loquen per grups de tres o dos nins. 
Se’ls donem unes cartolines a cada grup. El catequista fa de jurat i fa el senyal de començar. Els nins 
escriuran el nom d’un element necessari per la celebració de l’Eucaristia i l’ensenyaran a l’altre grup 
perquè aquest expliqui per què serveix l’element que hi ha escrit a la targeta de l’altre grup. Si no sap 
el perquè, hi pot haver rebot de la pregunta. I així successivament.

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 120-121
uw Utilitzar el pòster IX del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 64-65

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
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uL’objectiu d’aquest tema és aconseguir que el nin, que va a missa, s’hi trobi bé. 

En la missa, el que parlam i escoltam ve de Déu. El pa que menjam ve de Déu.

u Combregar vol dir menjar el pa de l’Eucaristia i estar al costat dels germans.Objectiu

CONTINGUTSuL’Eucaristia i la comunió. Qualsevol festa o festeta ens va bé 
per posar-nos al voltant d’una taula i menjar una miqueta.
uÉs que el menjar ajuda molt a celebrar festes.

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwPartim de l’experiència que tenen els nins de la necessitat dels aliments, dialogant sobre les 
raons per les quals el menjar és necessari per al cos (per crèixer, per fer feina, per mantenir-se 
viu...).
uwJOC DE RELLEUS AMB MISSATGE: Es fan dos equips. Els dos equips han d’anar passant un 
missatge secret que els dóna el catequista. Es col·loquen els dos grups en fila i el catequista dóna 
el missatge al primer de la fila i aquest l’haurà d’anar passant al de darrere i així successivament 
fins a arribar al final. Guanya el grup que vagi més ràpid i el missatge sigui més clar. Els missat-
ges poden ser com aquests:
 A missa escoltam la Paraula de Déu. 
 A la celebració de l’Eucaristia rebem el pa de vida. 
 Som enviats a una missió. 
 Cada diumenge som convocats per Déu. 
 A l’església donam gràcies i alabam Déu. 
uwAquestes són les frases del quadern que llavors han d’escriure.

TEMA 15
Menjam el pa de la vida eterna*

MATERIAL
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uwEl cant és: L’Esperit de DéuCANT
uwEl catequista diu: Però Jesús, que ens coneix molt bé, sap que no sols necessitam el pa del nostre 
cos, sinó que també necessitam un altre aliment que ens ajudi i ens doni forces per seguir Déu i fer les 
coses bé. Per això Jesús diu:

«Jo soc el pa viu baixat del cel: el qui menji d’aquest pa viurà per sempre. El pa que jo donaré 
és la meva carn, i la donaré per donar vida al món. La meva carn és vertader menjar i la meva 
sang és vertadera beguda. El qui mengi la meva carn i begui la meva sang viu en mi, i jo en ell». 
(Jo 6,51.55-56).

uwDesprés, un altre dia, Jesús es reuní amb els seus amics per sopar. Era el darrer sopar de la vida de
Jesús. En aquest sopar va complir la promesa de donar-nos el Pa de vida.

«Arribada l’hora, Jesús s’assegué a taula amb els seus deixebles i els va dir: En veritat, he desit-
jat molt menjar aquesta Pasqua amb vosaltres abans de partir. Després prengué el pa, i donant 
gràcies el partí i els el va donar dient: Preniu i menjau-ne tots, perquè això és el meu cos que 
serà entregat per vosaltres. Després prengué la copa, la beneí i la va donar, dient: Preniu i be-
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VÍDEO uwPROJECCIÓ: Héroes de la fe 18 - La Misa (Hermano Zeferino)
uwDesprés cada nin va expressant el que ha entès i es fa un breu DIÀLEG
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IÓ veu-ne tots, perquè aquesta és la copa de l’Aliança nova segellada amb la meva sang, que serà 

escampada per vosaltres. Feis això en memòria meva» (Lc 22,14-15.19-20).
uwA continuació dialoga amb els nins ressaltant les següents idees:
 -Per tenir la vida de Jesús en nosaltres necessitam alimentar-nos amb el seu cos i la seva sang.
 -Jesús està realment present en l’Eucaristia: El pa i el vi, per les paraules de Jesús que el capellà 
repeteix en la consagració, es converteixen en el cos i la sang de Jesús.
 -Quan combregam, menjam la carn de Crist i bevem la seva sang.
 -Menjar el cos i beure la sang de Jesús significa que la nostra vida s’ha d’assemblar a la de Jesús, 
perquè Jesús viu entre nosaltres.
uwDesprés el catequista demana:
 -Recordau el que va dir Jesús quan va acabar? Feis això en record meu.
 Per això els cristians ens reunim per repetir la Cena del Senyor.
uwVISITA A L’ESGLÉSIA: Per esbrinar on es troba Jesús en forma de pa. Fixar-se amb el llum que 
està encès sempre que hi ha Jesús. Si no es pot anar a l’església, al quadern hi ha un dibuix de l’església: 
situar el sagrari.

COMPROMÍS uwPensar quan vagis a combregar que menjaràs Jesús.
uwDEMANAR als pares quines coses són importants per a viure com a cristians el dia de 
la Primera Comunió.

aprèn de memòria uwÉs Jesús realment present en l’Eucaristia?
Sí, per l’acció de l’Esperit Sant, Jesús és realment present en l’Eucaristia: el que 
sembla pa i vi és el cos i la sang del Senyor.
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 41. Comemos el Pan de la Vida eterna www.
arguments.es/jesuseselsenor/41p/story.html

uwEl catequista diu als nins que dibuixin en el seu quadern un pa i una copa i que escriguin a 
baix les paraules que Jesús va dir sobre el pa i sobre el vi.
uwCOMPLETAR el quadern amb les paraules claus de la missa: GRÀCIES, AMIC, JESÚS, CO-
MUNIÓ. RESAR l’oració del centurió del quadern.
uwDesprés escriuen en el quadern la següent oració que resaran tots junts:

Que ho és de bo el Pa que Tu ens has donat, regal del teu amor, Jesús.
Que ho és de bo el Pa que Tu ens dones, el Pa saborós que ets Tu.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: RELIGIONS i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què hi ha mal en nosaltres?
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que Déu és 
tres en un?

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 122-123
uw Utilitzar el pòster IX del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 66-67

PRE
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A uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de perdó, una 

pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per llavors dir a la celebra-
ció de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, explicam als pares quina ha de ser l’actitud de quan anam 
a combregar. Millor si això ja els ho ha dit el catequista en diverses ocasions. És molt important 
convidar-los a venir amb silenci i amb molt de recolliment. Vénen a rebre Jesús. Per això ja ens 
hem preparat venint tot aquest temps que no podíem rebre l’Eucaristia, però ja ens posàvem a 
la fila amb les mans creuades sobre el pit, perquè el prevere o el diaca ens faci el signe de la creu. 
Ara, quan facem la comunió, hem de venir els diumenges a rebre Jesús; però no podem venir 
com quan ens posam a una fila per rebre «xutxes», volem rebre el cos de Crist. No el podem aga-
far al cos de Crist, l’hem d’acollir amb les mans esteses davant el capellà o qui dona la comunió. 
Les nostres mans han de ser com un altar per rebre Jesús. Per això amb les nostres mans no 
podem fer una cova, i les mans les hem d’alçar a l’altura del nostre pit.
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uJesús no vol deixar-nos sols, es queda amb nosaltres per ajudar-nos. Jesús es 

queda entre nosaltres per la seva paraula i pel seu amor, i l’expressió més clara 

és l’Eucaristia.

uJesús vol que facem el que ell fa: celebrar l’Eucaristia i estimar-nos com a ger-

mans. L’amor, perquè sigui vertader ha d’expressar-se en obres concretes.

Objectiu

CONTINGUTSu«Vos don un nou manament: que vos estimeu uns als altres 
així com jo vos he estimat. En això reconeixeran que sou els 
meus deixebles: que vos estimau els uns als altres» (Jo 3,34-35).

uOrdinador portàtil o tàblet, clip d’arguments. 

Fulls cançoners per cada nin. El primer quadern 

de l’infant o els fulls de catequesi de famílies. 

uwLECTURA de la pàg. 56 i 57 del Catecisme.
uwEl catequista duu retalls de diaris i diu als nins que retallin notícies que reflecteixin situacions dels 
homes que expressin amor o falta d’amor.
uwDesprés diu als nins que s’agrupin en grups de quatre i que amb els retalls elaborin un mural esta-
blint un paral·lelisme entre les accions que expressen amor i les que expressen falta d’amor.
uwA continuació els nins presenten els murals i es té un diàleg.
uwJOC DEL CERCLE DE DONAR I REBRE: Els jugadors giran en cercle com les busques d’un rellotge. 
Un dels participants està dins del cercle i va llançant la pilota als nins que van rodant i aquest li ha de 
tornar la pilota. Rebem de Déu el seu cos i ell sempre ens torna coses bones.
uwJOC DE DUR EN BRAÇOS: Dos equips de diversos participants es col·loquen en un lloc de la sala i 
un d’ells ha de passar en braços cada participant del seu grup a l’altre lloc de la sala. Primer es pot fer 
essent dos jugadors que passen a tots els nins, un cada vegada i llavors pot ser un jugador que passa tots 
els companys del seu grup a l’altre lloc de la sala. Déu ens cuida amb una especial estima.

TEMA 16
Jesús passa pel món fent el bé

MATERIAL

EX
PER

IÈN
CIA

 H
UM

AN
A

uwEl cant és: L’Esperit de DéuCANT
uwEl catequista diu: El catequista diu:
 -Jesús segueix entre nosaltres per la seva Paraula que està en els Evangelis. Els Evangelis ens 
conten el que Jesús va dir i fer:

«Anaren fins a Cafarnaüm, i Jesús començà a comunicar la seva doctrina a les assemblees 
del dissabte, a la casa d’oració. La seva manera d’ensenyar impressionava molt perquè 
parlava com qui té autoritat» (Mc 1,21-22).
«Jesús va fer moltes coses bé. Si s’escrivissin una per una, crec que els llibres no hi cabri-
en en el món» (Jn 21,25).

 -Jesús ens ha demostrat l’amor que ens té donant la vida per nosaltres:
«El Messies morí per nosaltres quan érem encara pecadors: Així demostrà l’amor que 
ens té» (Rom. 5,8).

 -Déu vol que l’estimem i que estimem també els altres:
«El qui digui: Jo estim Déu, i odia el seu germà, és un mentider; perquè qui no estima el 
seu germà, a qui veu, no pot estimar Déu, a qui no veu» (1Jn 4,20).
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«Vos don un nou manament: que vos estimeu uns als altres així com jo vos he estimat. 
En això reconeixeran que sou els meus deixebles: que vos estimau els uns als altres» (Jn 
3,34-35). 

COMPROMÍS uwEls nins pensen i escriuen en el seu quadern quines coses concretes faran ells per fer 
present Jesús en el món.

aprèn de memòria uwPer què la gent s’admirava en veure el que feia i deia Jesús?
La gent s’admirava perquè Jesús va passar per la vida fent el bé amb obres i 
paraules. Així ensenyava que Déu vol salvar els homes.
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MULTIMÈDIA uwJOC INTERACTIU realitzar el joc a la trobada o enviar-lo per whatsapp als pares per 
treballar-lo amb els seus fills a ca seva: Tema: 18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien 
www.arguments.es/jesuseselsenor/18p/story.html

uwTenim un diàleg amb els nins sobre persones que els nins coneixen que fan coses en favor dels 
altres, enumerant les accions que realitzen i veient quines poden realitzar ells.
uwCOMPLETAR el seu quadern. Amb les coses bones que feia Jesús. Després el catequista diu als nins 
que cada un construeiqui una frase en la qual es vegi molt clar que seguir Jesús és fer qualque cosa a 
favor dels altres. L’escriuen en el seu quadern i la llegeixen als altres.
uwDesprés continua dient: Jesús ens ha dit també:
  «No hi ha amor tan gran que donar la vida pels amics.
  Vosaltres sou els meus amics si compliu el que vos man» (Jo 15,13-14).
 -Què ens mana Jesús? Que ens estimem com a germans.
Per això els cristians hem de celebrar l’Eucaristia i estimar-nos com a germans.
uwA continuació diu als nins que PINTIN en el quadern la frase: «No hi ha amor més gran que donar 
la vida pels amics. Vosaltres sou els meus amics si compliu el que jo vos man».
uwI es COMENTA amb els nins conduint-los al descobriment com Jesús segueix present en el món 
mitjançant les persones que compleixen el que Ell els diu.

DIÀ
LEG uwDICCIOCATE: Es LLEGEIX la paraula clau: PREGÀRIA i s’obri un DIÀLEG amb els nins.

uwPREGUNTA: La pregunta d’aquesta setmana és: Per què pregam? 
uwDE VERITAT CREUS?: La pregunta d’aquesta setmana és si de veritat: Realment creus que exis-
teix el diable?

FORMACIÓ CATEQUISTES uwhttps://www.youtube.com/watch?v=YiOReo4AfXc

Catecisme Jesús és el Senyor
uw Llegir el Catecisme Jesús és el Senyor pàgines 56-57
uw Utilitzar el pòster IV del conjunt: Jesús és el Senyor 

El SEGON QUADERN-JESÚS ÉS EL SENYOR
uwCompletar les pàgines 70-71

PREPARACIÓ DE
L’EUCARISTIA

uwA la sala de catequesi, els nins amb els catequistes prepararan una petició de per-
dó, una pregària i una acció de gràcies, així com fan ells mateixos a l’oratori, per lla-
vors dir a la celebració de l’Eucaristia 
uwAbans de començar la celebració, dedicam un temps a preparar els cants, les lec-
tures, aquelles coses en les quals ens fixarem de manera especial.
uwA la celebració de l’Eucaristia, fer entrega del símbol de la fe (Credo). ANNEX 4

DIN
ÀM

ICA uwEL JOC DELS CONTRARIS. El catequista reparteix entre els nins diferents cartells amb accions i 
actituds que no afavoreixen la implantació del Regne de Déu. Amaga targetes amb les accions contrà-
ries i els nins les han de trobar per eliminar-ne les negatives i canviar-les per les positives:

Odi – amor // Tristor - alegria // Egoisme – generositat // Soletat- companyia
Enveja – admiració// Mentida- veritat // Por- confiança // Violència – pau
Consumisme - Austeritat// Rebuig - Acollida // Indiferència - consciència 
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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’imperi. Aquest 
cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriu-
re’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 juntament 
amb Maria, la seva esposa. 

Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogè-
nit: 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: —Arribem-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 nin posat a la menjadora. En veure-ho, van contar el que els havi-
en 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, buscaven 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 buscar 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 discussió sobre quin d’ells havia de ser considerat el més important. 
Jesús els va dir: “Entre els pagans, els reis governen amb tirania als seus 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.



43

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 au-
toritat, es va aixecar de la taula, es va treure la roba exterior i es va posar una tovallola a la cintura. 
Després va abocar aigua en una palangana i va començar a rentar els peus dels deixebles i a eixugar-
los amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar els peus a Simó Pere, aquest li va dir: 
— Senyor, ¿Vas tu a rentar-me els peus? Jesús li va contestar: — Ara No entens el que estic fent, però 
més tard ho entendràs. Pere va dir: —¡Mai Permetré que em rentis els peus! Jesús li respongué: — Si 
No te’ls rento no podràs ser dels meus. Simó Pere li va dir: — Llavors, Senyor, no només els peus, sinó 
també les mans i el cap! Però Jesús li va respondre: — El Que ha acabat de banyat només necessita 
rentar-se els peus, 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 peus, 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 peus, 
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 seus 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, inven-
taren 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 Je-
sús. El tragueren fora de la ciutat, li llevaren la roba, i allà, damunt una muntanya, el crucificaren. 
Quant l’agafaren presoner els seus amics s’acostaren 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 queda-
va tota sola, li va dir: —Cuida-la com si fos ta mare. Els seus enemics estaven molt contents perquè 
havien aconseguit el que cercaven. Molts altres estaven allà i se’n reien d’Ell dient: —Per què no bai-
xes 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 
seus enemics. Quan es va morir, un dels seus amics, anomenat Josep d’Arimatea, 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)
RESURRECCIÓ 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 respongué: 
 —¿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 con-
demnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat 
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 profetes! ¿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 desa-
paregué 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 reunits 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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ANNEX 4
CELEBRACIONS
D’ENTREGA

CELEBRACIONS DE LLIURAMENTS

Aquest moments celebratius estan pensats per a realitzar-se el diumenges quan es reu-
neixen pares, nins i catequistes a la celebració de l’Eucaristia.

1. ENTREGA DEL MANAMENT DE L’AMOR

Per a la celebració cal haver adquirit el text del Manament de l’amor.

Al final de l’homilia, el celebrant fara una senzilla referencia al manament de l’amor de Jesús, 
potser relacionant el text evangélic d’aquell diumenge amb la invitació de Jesús a estimar Déu 
i el proïsme, preparant així els nens i nines a rebre el manament de l’amor. 

Després de l’homilia, el celebrant convida els nins del Procés de Fe a posarse drets i s’adreca a 
ells tot dient: 

A la catequesi heu après que Jesús ens convida a estimar Déu i els altres com ell ens va 
estimar. Ara us donarem el manament de l’amor, amb el compromís de viure’l i ser-hi 
fidels. Acolliu, doncs, el manament de l’amor i viviu en la caritat de Déu tots els dies de 
la vostra vida. 

A continuació cada un dels nins s’acosta de forma individual al celebrant, el qual, fent el gest 
de voler donar-li la má, li pregunta: 

Celebrant: Acceptes de ser fidel a aquest compromís d’amor a Déu i als germans? 
R/. Sí, ho accept. 

Cada infant dona la mà al qui presideix la celebració i ell i li fa entrega de la tarja amb el ma-
nament de l’amor (cf. Mt, 22,37-39)

Un cop formalitzat el compromís i lliurat el manament de l’amor a tots els infants, el celebrant, 
amb les mans esteses alhora sobre tots els nins i nines de la catequesi, diu: 

Celebrant: Enviau, Pare, el do del vostre Esperit Sant damunt d’aquests infants, perqué 
puguin estimar Déu amb tot el cor, amb tot el pensament i amb tota la forca, i el proïsme 
com a si mateixos. Per Crist, Senyor nostre. 
 R/. Amén. 

I la celebració continua amb la recitació del Credo, la pregària dels fidels i l’ofertori. 
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El Lliurament del Parenostre es fara després de la Pregária Eucarística, és a dir, en el Ritu de la 
Comunió. El diaca o el mateix celebrant, diu: 

Que s’acostin els qui han de rebre l’Oració del Senyor. 

A continuació el celebrant entrega a cada un dels catequistes el text del Parenostre i cada cate-
quista n’entrega un exemplar, a cada un dels infants del seu grup. 

Els infants es col·loquen formant una rotllana al voltant de l’altar. En un primer terme, davant 
de l’altar, s’hi situen els infants no batejats. 

Llavors el celebrant parla als infants amb aquestes paraules o unes de semblants: 

Celebrant: Ara resarem junts la pregària del Parenostre, l’oració que el mateix Senyor ens 
ha ensenyat i que heu après a la catequesi i després pregarem per vosaltres infants que 
rebreu el baptisme, per celebrar juntament amb els vostres companys la vostra primera 
Comunió. 

Per tant, fidels al manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge, gosam dir: 

Estén les mans i, juntament amb tata la comunitat, continua: 

Pare nostre, que esteu en el cel: 
Sigui santificat el vostre nom. 
Vingui a nosaltres el vostre Regne. 
Faci’s la vostra voluntat, 
així a 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 nosaltres caiguem a la temptació. 
Ans alliberau-nos de qualsevol mal. 

3. RENOVACIÓ PROMESES

Després de l’homilia, el celebrant convida els nins del Procés de Fe a posarse drets i s’adreca a 
ells tot dient:

Celebrant: Renunciau a Satanàs, a totes les seves obres i a les seves seduccions? 
Infants: Hi renuncii. 

Celebrant: Creus en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra? 
Infants: Hi crec. 

Celebrant: ¿Creus en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, 
patí i fou sepultat, ressuscità d’entre els morts i seu a la dreta del Pare? 
Infants: Hi crec. 
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Celebrant: ¿Creus en l’Esperit Sant, la santa Església católica, la comunió deis sants, la 
remissió deis pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable? 
Infants: Hi crec. 

Celebrant: Aquesta és la fe de l’església
que ens gloriam de profesar en Crist Senyor nostre.
Tots: Amén

4. BENEDICCIÓ DEL MATÍ

Es pot entregar a cada nin o a cada família, després de l’homilia de la celebració:
El celebrant ho diu per a tots.

Celebrant: Estimats nins i nines: quan al matí vos aixequeu,
que el vostre primer pensament sigui per al Senyor. 
Per això rebeu aquesta pregària del matí. 
Així podreu començar el dia alabant Déu.
Tots: Amén.

Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega la pregària a cada nin o família

LA PREGÀRIA DEL MATÍ

Jesús, et don gràcies pel dia que comença.
Jesús, estigues sempre amb mi en totes les coses que faci.
Jesús, ensenya’m a estimar tothom tal com tu m’estimes.
A la Verge Maria, Mare de Déu i mare nostra,
et deman en aquest dia que comença, que pugui sentir la pau del Senyor.
Que la meva mirada sigui neta i clara.
Que els meus llavis pronunciïn només paraules d’encoratjament.
Que el meu caminar sigui ferm i la meva actitud valenta.
Que el meu cor estigui obert per estimar tothom.
Que els meus passos em dirigeixin cap allà on pugui ser útil.
Que aquest dia sigui radiant i generós.

5. ENTREGA DEL SÍMBOL DE LA FE (CREDO)

Després de l’homilia, el diaca (o un dels catequistes) diu: 

Celebrant: Que els infants s’acostin a rebre de l’Església el Símbol de la fe. 

Després el celebrant els parla així o duna manera semblant: 

Celebrant: Estimats, escoltau les paraules de la fe que vos farà justs. Són molt poques, però 
enclouen grans misteris. Rebeu-les i conservau-les amb cor sincer. 

A continuació el celebrant entrega a cada un dels catequistes el text del Credo i cada catequista 
n’entrega un exemplar, a cada un dels infants del seu grup. 
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Després el celebrant comença el Símbol dient: 

 Crec en un Déu, 

i continua amb la comunitat dels fidels: 

Pare totpoderós 
creador del cel i de la terra. 
i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre; 
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge; 
patí baix el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns, 
ressuscità al tercer dia d’entre els morts; se’n pujà al cel, 
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós; 
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts. 
Cree en l’Esperit Sant; 
la santa Mare Església catòlica, la comunió dels sants; 
la remissió dels pecats; 
la resurrecció de la carn; 
la vida perdurable. 
Amén. 

BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS DE SANT JOAN PAU II

Després de la benedicció del final de l’Eucaristia, convidam totes les persones que han duit 
la imatge del Nin Jesús a passar a davant el presbiteri i aguantar amb les mans el Nin Jesús.
El celebrant diu la següent oració amb les mans esteses:

Déu, Pare Bo,
Tu estimares tant els homes
que ens enviares el teu Fill únic, Jesús,
nascut de la Verge Maria,
per salvar-nos i conduir-nos cap a Tu.
Et demanam que, amb la teva benedicció +,
aquesta imatge del Nin Jesús,
que ve de nou a nosaltres,
sigui, a ca nostra, signe de la teva presència i del teu amor.
T’ho demanam en nom de Jesús, el teu Fill estimat,
que ve per donar-nos la pau al món. 
Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

A continuació, el celebrant aspergeix amb aigua beneïda les persones que tenen a la mà la 
imatge del Nin Jesús. Es pot acabar acomiadant la gent i convidant-los a viure amb molta 
profunditat el final de l’Advent.
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ANNEX 5
SAGRAMENT DE  
LA RECONCILIACIÓ

+

ELS PERFUMS I AROMES - LA BONA OLOR DE JESÚS

AMBIENTACIÓ

Enmig del lloc de la celebració convendria tenir un encenser desprenent aroma. I devora la Bíblia 
un pot de colònia.

1. MONICIONS

No és del nostre agrat estar al costat de una cosa que fa mala olor. Normalment solem expressar 
el nostre desgrat i ens desplaçam a un altre lloc més agradable. Com que ja sabem què és el que 
fa pudor i on sol donar-se aquesta circumstància, ens organitzam de manera que caminam en 
àmbits de bona olor i ens hi situam amb comoditat. Però, avui ens preguntarem:
  Què és el que pitjor fa olor de la persona?
  És alguna realitat exterior a la persona o més aviat interior?
Enmig de l’aroma que ens desprèn l’encens, meditem com el nostre Pecat és el que fa més mala 
olor enmig de la humanitat.

2. CANT

Pietat Oh Déu

3. SALUTACIÓ PRESIDENT

Que l’amor i la bona olor de Déu Pare estigui sempre amb tots vosaltres.
 R /. I amb el teu Esperit

4. PREGÀRIA

Senyor Pare nostre, cada matí la teva presència es converteix
per a tots nosaltres en una nova llum i nou aroma,
per inundar del teu amor.
La nostra major grandesa és ser el teu reflex i la teva imatge.
Però, no poques vegades, creient ser més originals,
en prescindir de tu en la nostra vida, ens convertim
en una cosa molt desagradable: en persones caigudes en pecat.
Ajuda’ns a sortir d’aquesta situació; ajuda’ns a treure els nostres germans
de la situació de pecat.
Pare misericordiós, Pare del bon amor, a tots nosaltres
Ho demanam per Jesucrist Nostre Senyor. Amén.

5. LECTURES

Lectura de la segona carta de sant Pau als Corintis (2, 14-17)
Donem gràcies a Déu, que, en el Crist, sempre ens porta en el seu seguici triomfal i, per mitjà nos-
tre, escampa a tot arreu la bona olor del seu coneixement. Perquè nosaltres som el perfum que 
Crist ofereix a Déu i que s’escampa entre els qui se salven i entre els qui es perden: per als uns, és 
olor de mort que porta a la mort; per als altres, olor de vida que porta a la vida. I qui pot estar a 
l’altura d’una missió com aquesta? Nosaltres, de tota manera, no fem com molts que mercadegen 
amb la paraula de Déu, sinó que, units a Crist, parlam amb sinceritat, de part de Déu i a la seva 
presència.
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• És meravellós contemplar i assaborir els diversos perfums que desprèn Ia natura i els seus cicles 
més importants:
   - La primavera és el perfum de la vida.
   - L’estiu és el perfum del color i del gust.
   - La tardor regala el perfum generós de la llavor i del fruit.

I així, any rere any, cada estació, tota la naturalesa es revesteix de perfum de vida, però no per si 
mateixa; sinó per a nosaltres, les persones, per animar-nos a ser el fruit més olorós de la vida.

• Tot el podrit fa pudor. Tot el que ha mort fa pudor. És manca de Vida. En les persones, el que més 
mala olor fa és el pecat, perquè indica que hem mort el que el Creador havia destinat per viure 
sempre i amb Ell, perquè indica que la flor que uneix el cor de les persones ha estat tallada per ego-
isme, supèrbia, injustícia, solitud, violència... Si analitzam com vivim la nostra unió amb Déu Pare 
i amb els nostres germans, és possible que el fet del pecat sigui per falta d’amor o falta d’aroma per 
excés de mal. El pecat és la ruptura. I aquesta ruptura crea una olor desagradable en les nostres 
relacions. Per això el pecat ens fa distanciar, separar-nos, tancar-nos en soledat.

• El pecat és una seriosa manca de realitats fonamentals en el nostre viure humà. I, si som consci-
ents d’aquestes mancances, necessitam situar-nos de nou a prop de la bona olor que ens regala el 
Senyor amb la veritat, la humilitat, l’amor, la solidaritat...

• Jesucrist és perfum de la vida de la Resurrecció. I tots els que cercam viure amb Ell, sabem quin 
és l’aroma de la santedat, de la fraternitat.

• Crist Jesús es va comprometre a guarir el cor humà amb la seva mort a la creu i així ens ha «sal-
vat». Ens comprometem amb Jesús a curar i sanejar el nostre cor, el de les nostres famílies, el de 
la nostra parròquia, el del món de la cultura, el del món de les relacions, el del món dels doblers i 
del poder...

8. PREGÀRIES

PRESIDENT: Tots els que desitgen fer alguna petició, poden accedir a la taula, i, alhora que 
tiren unes gotes de perfum sobre les seves mans, poden expressar el seu desig:

- Senyor, amb les meves paraules vull ser la bona olor de la teva Bona Nova.
- Senyor, amb les meves mirades...
- Senyor, amb el meu temps lliure...
- Senyor, amb un cor net...

9. REFLEXIÓ

Amb música de fons.

10. CONFESSIÓ I ABSOLUCIÓ

Els nins escriuen a un paper les actituds que volen canviar. S’atraquen al capellà, les diuen en veu alta i 
el capellà els dona l’absolució.

11. GEST

Si l’ambient és oportú, estaria bé que el prevere després de l’absolució repartís unes gotes de bon perfum, 
com a símbol que hem de ser el bon perfum de Jesucrist a la societat.

12. PENITÈNCIA

El prevere dona la penitència per a tot el grup.

+



52 +
+

+
+

13. PARENOSTRE

14. CANT

Ave Maria (Kairoi)

15. ABRAÇADA DE PAU

16. COMIAT

El president o animador imposa l’encens i, al mateix temps que s’escampa el bon aroma als presents, els 
beneeix, dient: 

Siguem el bon aroma de l’Esperit de Jesús, en el Nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.
  R /. Amén.  DO mim FA SOL

DO mim FA SOL DO

DO SOL lam
FA rem SOL
DO SOL lam
FA rem SOL
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CANÇONER
u ME SIENTO PERDONADO 
Gracias, Señor, me siento perdonado.
Gracias, Señor, 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

u JESÚS ES SEÑOR
Jesús es, Jesús es Señoooor,
Jesús es, Jesús es Señoooor,
Jesús es, Jesús es Señooooor... (bis)

Aleluya, aleluya (3)

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios (3)

DO FA DO SOL 
FA SOL DO lam 

FA SOL DO SOL

aquestes cançons estan penjades 
a la pàgina web: www.enelcel.com
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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)

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 LA

 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 espera, 
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
tú llamame a servir   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 
para gritar sin miedo 
Tu grandeza, Señor 
Tendre mis manos sin cansancio 
tu historia entre los labios 
y fuerza en la oración 

Y asi en marcha ire cantando 
por calles predicando 
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

u Parenostre (KAIROI)
Parenostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí a la Terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

DO FA DO-DO7
      FA SOL mi lam

            rem SOL DO DO7
FA SOL mi lam

 rem SOL DO-FA-DO
 lam mim FA
  SOL mim la

 rem SOL DO lam
           FA SOL
         lam mim

   SOL FA
     rem FA SOL

DO-FA-DO
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