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Comprendre i conèixer que:
* L'Advent és un temps d'espera, preparació i acollida per
rebre Jesús com va fer la seva mare, Maria. 
* Durant aquest temps ens preparam per recordar i
celebrar el naixement de Jesús. Temps de pregària,
d'esperança i de bones accions.bjectius    

oc inicial amb pares

                

JOC DE LES NEULES
* Donam a cada participant una lletra que haurem preparat abans.
* Tots caminen pel pati amb la seva lletra i quan la persona que duu el joc diu
“Paquets de__ neules, els participants s'han d'a juntar segons el nombre
que s'ha dit.

                

Temes de referència .Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.- Guia per als catequistes I
8. Déu Pare compleix la seva promesa ( GCat pp. 84-87; GCast
pp.82-85; CAT 26-27)
9.- Preparau el camí al Senyor (GCat pp. 88-91; GCast pp. 86-89;
CAT 32-33)
10.- Maria, mare de Jesús i mare nostra (GCat pp. 92-95; GCast
pp. 90-93; CAT 34-35)

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.3

DESEMBRE
SESSIÓ 3

                 
 Amb les lletres que tenguin han d'intentar formar una paraula que
tengui relació amb el Nadal (no fa  falta que hi siguin totes les
lletres). Guanya l'equip que ha aconseguit la paraula més llarga.

 * Guia per als catequistes I.GCat pp. 84-95; GCast pp. 82-
93
* CAT. pp. 26 -27; 32 – 35
* Quadern dels nins/es.
* Cartonets amb diferents lletres per al joc.
* Corona d'Advent per l'oratori.
* Fotocòpies de la ftxa del naixement en cartolina.
* Retoladors, pintures, tisores.
* Tires de paper groc per fer un bressol.
* Nin Jesús per posar durant l'Eucaristia.

aterial    
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AVUI DEMANAM A LES MARES QUE 
PARTICIPIN DE L'ORATORI AMB ELS SEUS FILLS /ES
A l'estora:  corona d'Advent
Actituds; Respecte, calma,  silenci, tranquil·litat... Salutació
individual al Senyor.
Cant inicial
Catequista: avui ens acompanyen les mamàs perquè és un dia
especial, un dia per pensar i agrair … Amb els ulls clucs
pensam una cosa que fa ma mare per mi... Després d'un
moment convidam cada nin/a a donar gràcies a sa mare i a
Déu per allò que ha pensat.
Després convidam els nins/es a pensar què poden fer ells per
la seva mare i a compartir-ho amb ella.

Lectura: Lc 1, 26 - 38 . Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin. Jesús
també tenia mare, Maria
Comentari del catequista  (Gcat p. 93; GCast p. 91). Maria era una al·lota  senzilla que
es va far totalment de Déu i va acceptar ser la mare de Jesús. El va esperar, el va cuidar
quan era petit, li va ensenyar moltes coses i el va acompanyar sempre, tota la vida, fns
al fnal... Nosaltres, durant l'Advent, també esperam el naixement de Jesús …  Com
preparam la vinguda del Senyor?
Deixam un temps de silenci per tal que cada nin/a pugui pensar com viure aquest
Advent i ho compartim.
Comiat: resam junts l'Avemaria, els nins/es la repeteixen després del catequista i anam
sortint  de l'oratori d'un en un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

Al pati, explicam als nins que Jesús va néixer a un lloc
impensable..., en un estable. En aquests dies d'Advent ens
preparam per al naixement de Jesús. Nosaltres, amb les
nostres actituds, podem fer que el pessebre de Jesús sigui
més càlid i més guapo.... Convidam els nins i nines a fer un
“pessebre” de bones accions... Donam als nins i nines tires
grogues de paper que ja tendrem retallades per tal que
escriguin o dibuixin coses bones que es comprometen a fer
durant l'Advent. Amb totes les tires feim un matalàs on
posar el nin Jesús durant l'Eucaristia

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

Recollim les pregàries de la taula que els nins/es han fet a casa i en
feim un mural per presentar als pares o durant l'Eucaristia.
Continuam amb el passaparaula que havien iniciat a la primera sessió.
Els nins/es han de cercar la resposta al catecisme, pàgines 26-27 i 32-
35
D- Va triar  Maria com a mare de Jesús
E- Ho feim durant l'Advent
F- Grup de persones que s'estimen i estan unides entorn de la mare.
G- La Puríssíma està plena de...

Farem un naixement de cartolina (ftxa 1) per tal que els nins/es el
tenguin a prop, a un raconet que pot ser el raconet de pregària. És
molt guapo tenir un lloc on poder parlar tranquil·lament amb Jesús,
on ens trobem en pau.

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar la celebració, és important pensar dues coses que
explicarem als pares sobre el que hem fet (és interessant que el prevere en
parli en algun moment de la Missa).  La corona d'Advent, la pregària.

Dedicam un temps a preparar: els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: la corona d'Advent.

ENTREGA:  Benedicció delsbonjesusets per posar al betlem de casa o
bé els donam un Jesús per tenir a casa.

              
     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 8, 9 i 10  del
catecisme (els pares et poden ajudar) . Et convidam a fer la corona
d'Advent i el betlem.
El dia vinent ens pots dur un “selfe”i amb el teu betlem per fer una
exposició a la parròquia.



Activitat a la sala SS 1.3
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Benedicció del Nin Jesús que posaran al Betlem de Casa:

BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS
DE SANT JOAN PAU II

Després de la benedicció del fnal 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
fnal de l’Advent. 

NTREGA

ACCENT CATEQUÈTIC DURANT L'EUCARISTIA
En el dia d’avui l’accent el podríem posar en l’explicació de la Corona d’Advent
(Veugeu Guia: GCat p. 87; GCast p 85).

I també podríem accentuar el moment de silenci i de petició de perdó que feim sempre
al començament de la celebració. Pot ser molt suggerent el que trobam a la Guia
(GCat p. 90; GCast p. 88) a “Caminar al pas de l’Any Litúrgic.”

I serà molt important 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 aproftarem per fer
una catequesi sobre el naixement de Jesús. 


