
*GCat pp. 102-109; GCast pp. 100-107; 
* CAT temes 11 i 12
* Quadern dels nins/es.
* Guixos de colors i identifcadors (gomets, collars 
de paper rissat de diferents colors).
* Aigua beneïda per l'oratori.
* Paper continuu.
* Retoladors, pintures, tisores.
* Cartolina i cola per fer el mural de "selfes".

      JOC D’ENCALCAR PER FAMILIES. (basta que ens deixem "tocar" per Déu i estam salvats)

Es fan tres grups o més i es dóna un color cada grup (es pot posar un adhesiu o un 
collar de paper). En terra es fan uns cercles de guix que simbolitzaran les “cases” 
de cada color. Els tres grups s'encalcen entre ells. Quan una persona d'un color 

agafa una de l'altre, aquesta es queda aturada i no es pot moure fns 
que algú del seu color la toqui, llavors estarà “salvada” i podrà seguir jugant.
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Comprendre i conèixer que:
*Jesús va ser un nin que va aprendre a pregar, treballar i
estimar, escoltant sempre la veu de Déu Pare.
*El Baptisme de Jesús marca el principi de la seva vida
pública. Déu l'ungeix com a fll estimat, sobre qui reposa
l'Esperit Sant.

bjectius    

oc inicial amb pares

                

                

Temes de referència  (Treballar amb el catecisme Jesús és
el Senyor.  Guia per als catequistes I)

12- Jesús és Déu i home vertader (GCat pp102-105; GCast
100-103; CAT pp.38-39)
13 - El Baptisme de Jesús GCat pp. 106-109; GCast pp.
104-107; CAT pp. 40-41

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.4

GENER
SESSIÓ 4

                

aterial    
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A l'estora:  aigua beneïda.
Actituds; respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
Catequista: avui tenim a l'estora aigua beneïda, la
mateixa que hi ha a la pica d'entrada a l'església i que fa
memòria del nostre baptisme. Hi ha un gest molt guapo
que és el de donar-se l'aigua beneïda uns als altres com
a signe de la transmissió de la fe amb afecte...
Facem aquest gest, (el catequista banya la mà en l'aigua
beneïda i el va donant a cada nin/a.) Després 

tots junts feim el Senyal de la Creu.
 Lectura: Lc 2, 52 . Feim una estona de silenci... ,i feim ressonar la frase  “Jesús es feia
gran, avançava en enteniment, i tenia el favor de Déu”
Comentari del catequista  (GCat p. 102; i a GCast p. 100.). Jesús és Déu vertader i
home vertader. Com tots els nins, va viure en família, amb Maria i Josep. Amb ells va
aprendre a pregar, a treballar, a estimar. És fll de Déu i fa sempre la voluntat del Pare.
Deixam un temps de silenci per tal que cada nin/a pugui pensar: què vol Déu per a mi?
Comiat: resam junts el Credo, els nins/es el 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, dividim els nins/es en grups i els donam un tros gros de paper
continu. Un d'ells es posa al terra i fan la silueta... Han de pensar com
creuen que era Jesús de nin, no sols per defora sinó també per
dedins... Què hi havia al seu cap? Què pensava? 
              Què hi havia al seu cor? Què sentia?
               Què feia amb les mans?
                Què deia?

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

* Recollim les fotografes – “selfes” que els nins i nines han fet amb els
betlems i feim un senzill mural.
* Continuam amb el passaparaula a partir dels continguts del
cateciseme, pàgines 38 – 41
H- Quan Jesús va crèixer es va convertir en un
I- Jesús va aprendre a pensar amb____________
J- Nom del qui va batiar Jesús
*Miram les siluetes de tots els grups i comentam allò que han escrit...
Com era Jesús?

              

ucaristia

Pensam dues coses que compartirem amb els pares sobre el que hem fet
a la sessió.
Dedicam un temps a preparar: els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial

ENTREGA:  Credo (pàgina 74 de la guia)

              
ctivitat per fer a casa

A casa han d'anar llegint el catecisme; pàgines 38 a 41 i poden
preparar una fotografa del seu baptisme per dur-la a la següent
sessió.
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Accent catequètic durant l'Eucaristia:
L’accent catequètic avui el posam en el moment de fer la professió de fe. És
important explicar als nins el gest. Primer ells l’escoltaran com la comunitat cristiana
el resa, després els donarem una estampeta amb el Credo. Expliquem-los el
perquè ells l’escolten i encara no el resen: i és perquè el Credo és la professió de
fe que l’Església ens ha transmès, és el gran resum de la doctrina cristiana i que ens
hem transmès de generació en generació; per això els cristians sentim una gran
estima pel Credo. Ara els nins l’hauran d’aprendre de memòria, perquè és
d’aquestes oracions que han de saber, i que fns i tot no entendran, però no passa
res si no ho entenen tot, l’important és que entenguin que es tracta d’una oració
molt important. 

També avui seria interessant convidar-los que quan entrin a l’església se senyin
amb aigua beneïda, renovant el baptisme (tal com s’ha explicat a l’oratori de la
catetquesi de família). Pot ser molt suggerent el que trobam a la Guia (Gcat p. 108;
GCast p. 106) a Caminar al pas de l’Any Litúrgic.

Ntrega
Entrega del Credo (Vegeu Guia: GCat pàg. 76-78; GCast
pàg. 74-76)


