
La pregària a la Porta i preguIKEA: les pregàries de Juanjo i Núria. 

 

 

Breus apunts de la conferènica de Juanjo Fernández 

 

 

Pregar és una estona dedicada a Déu per demanar ajuda, donar gràcies o demanar perdó. 

L’actitut que ens assenyala Jesucrist és la d’un nin, però no perquè els nins siguin 

“mini-monjos” i qualsevol cosa que diguin ja sigui una pregària, sinó perquè tenen la 

capacitat d’admirar-se davant la realitat. Com podem pregar nosaltres? En Juanjo ens 

dóna una sèrie d’indicacions dels elements que hem de tenir en compte, com si fossin 

mobles que hem d’anar posant a la casa. L’ha anomenada preguIKEA, la pregària en 

25 mobles. Els mobles més importants són: 

 

1.- LöKIX: escollir bé el lloc on hem de fer la pregària. Pot ser un raconet de la 

casa. 

2.- POSTURËN: cuidar la postura amb la qual pregam. Ha de ser respectuosa, 

però hem d’estar còmodes. 

3.- MOMENTAR: veure en quin moment del dia i adequar la pregària a ell. El 

dematí es pot demanar pel dia que comença i el vespre donar gràcies. 

4.- TËMPSEN: dedicar el temps necessari per fer la pregària.  

5.- SIGNUK: cercar signes que ens ajudin a fer la pregària: una imatge de la 

Mare de Déu, unes espelmes… 

 

Pel que fa al contingut de la Pregària hem de recordar que no només es tracta de 

demanar, no ens podem oblidar d’agrair a Déu el que ens dóna cada dia. A la Biblia 

s’explica com era la pregària de Jesús i la dels primer deixebles. En cas de dubte es pot 

recórrer a l’Evangeli i a la senzilla pregària que Jesús ens va donar del “Pare nostre”. 

Algunes altres formes de pregar: 

 

1.- PREGÀRIA DEL POST-IT: consisteix en escriure el nom d’algú pel qui 

vulguis demanar i aferrar-ho a alguna imatge, per exemple de la Mare de Déu. 

Aquell dia la pregària es farà per aquella persona. 

 

2.- PREGÀRIA AMB POSTALS: escriure postals per a repartir amb missatges 

enviats des de Déu. A la part del davant podem posar: “Una postal per a tu, de 

part de Déu” i a la del darrera coses com “En la meva opinió ets la persona més 

bonica del món. Déu.” o “Veniu a veure’m el diumenge i dueu els nins. Déu.”. 

 

3.- BENEIR LA TAULA: és un senzill gest d’agraiment a Déu pels  aliments 

que ens ha donat que proposa la tradició cristiana i que és molt recomanable fer 

en família. 

  

La pregària s’ha d’adaptar a cada edat. No és el mateix la pregària d’un adult que la 

d’un infant. Per això en Juanjo i na Núria varen idear un mètode per pregar cada dia 

amb els seus fills petits abans de sortir de casa. És la PREGÀRIA A LA PORTA: 

 

1.- FUNCIONAMENT: es tracta senzillament d’escriure cada vespre a un full 

una pregària adaptada a l’edat dels infants. Aquest full es penja a la porta de la 



casa per dins i es resa tots juts abans de partir de casa, amb les claus a la mà i els 

abrics posats. 

2- PARTS: el diàleg podria ser… 

  INICIADOR:  Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. 

  RESPOSTA:  Senyor veniu a ajudar-nos. 

  CONTINGUT DE LA PREGÀRIA. 

  FINAL: Que el Senyor ens ajudi a viure junts un bon dia. 

 

3.- TIPUS DE PREGÀRIA: aquí es pot tenir tota la imaginació que es vulgui. 

Es pot pregar fent referències al cos, a la natura, als cicles de l’any, a la 

publicitat, a alguna fotografia…  Es poden incloure dibuixos i matèries que els 

infants aprenen a classe com les matèmatiques: “Tu vares fer el món en 4 + 3 

dies”. O a les noves tecnologies “Ajuda’m a tenir el mòbil connectat per quan tu 

telefonis”. En Juanjo i na Núria han recollit moltes de les seves pregàries en els  

llibres La pregària de la porta i Preguem de la A a la Z de l’Editorial Claret, que 

podem utilitzar directament o agafar-les de guia. 

 

4.- A L’HORA DE RESAR: hem de fer-ho amb tranquil·litat, comptabilitzant 

els minuts que necessitarem, donant sentit a les paraules que es llegeixin i fent 

participar als infants. 

 

5.- TANCAR LA PREGÀRIA: és recomanable al final del dia revisar com ha 

anat la pregària i preparar la de l’endemà. 

 

 

Esperem que les recomanacions de’n Juanjo ens animin a tots a endinsar-nos cada dia 

més en l’aventura de relacionar-nos amb Déu a través de la pregària. 

   

 


