
* GCat pp. 114-125; GCast pp. 112-123; 
* CAT temes 13, 14 i 15
* Quadern dels nins/es.
* Llavors (mongetes)
* cossiolets, terra per sembrar la llavoreta
* Diaris i revistes, tisores, cola
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Comprendre i conèixer que:

*Jesús anuncia el Regne de Déu amb fets i paraules. La Bona
Notícia és l'amor de Déu per cada un dels homes, per a tots
sense excepció i té la seva expressió més concreta a les
Benaurances.

* Jesús ens explica el Regne de Déu mitjançant paràboles.
*Jesús acompanya les seves paraules amb signes que són
fets extraordinaris, intervenció de Déu i acció de Jesús.

bjectius    

oc inicial amb pares

                

                

Temes de referència  (Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor. Guia per als catequistes I)
14.- Jesús ens anuncia la Bona Notícia, l'Evangeli (GCat pp. 114-117;
GCast pp. 112-115; CAT pp. 46-47)

15.- Jesús ens duu el Regne de Déu (GCat pp. 118-121; GCast pp.116-
119; CAT pp. 48-49)

16.- Jesús fa coses admirables (GCat pp. 122-125; GCast pp. 120-123;
CAT pp.50-51

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.5

Febrer
SESSIÓ 5

                

JOC EN FAMILIA. (actituds pròpies d'un cristià)
Per entrar al Regne de Déu..., similar a " passar la frontera"... Dos

catequistes es col·loquen formant un portell pel qual han de passar tots els
altres. Primer hi passa  un catequista que ha de dir... “Per entrar al Regne de
Déu he de; per exemple, compartir... L'altre que passa darrere ha d'afegir
una acció diferent... “Per entrar al Regne de Déu he de compartir i
estimar...” i així cada un que passi hi haurà 

d'afegir una acció o actitud recordant la dels altres. 

aterial    
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A l'estora:  la Bíblia, un plat amb llavors (mongetes
 per ex.)
Actituds; respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
 Lectura: Mt 13, 3- 11 Paràbola del sembrador. Deixam
una estona de silenci per tal que les paraules ressonin
en el cor dels nins/es “Una part de la llavor va caure en
terra bona i donà fruit...”

Comentari del catequista: (GCat p. 118; GCast p. 116). Jesús utilitza les paràboles per
fer-nos entendre una realitat molt profunda... La llavor que ens ofereix Jesús té un
poder meravellós..., pot créixer a qualsevol lloc... És igual que l'amor que ens ofereix el
Senyor, pot créixer a qualsevol cor. Com una llavoreta, si la regam i la cuidam pot
créixer...
Nosaltres, a la catequesi, ens feim cada cop més amics de Jesús i deixam que la seva
llavoreta vagi creixent al nostre cor... Convidam els nins/es a clucar els ulls i pensar:
Què has descobert a la catequesi? Què és el que més t'agrada?... Ho compartim i
donam gràcies per tot el que rebem a la catequesi.
Acabam resant junts el Parenostre, la pregària que Jesús ens va ensenyar.

         

inàmica

      

Donam als nins/es un conjunt de notícies de diaris i revistes i els
demanam que en triïn una de bona per aferrar al seu quadern. Cada
nin/a ha d'explicar per què ha triat aquella bona notícia...
La conclusió és que una bona notícia és aquella que ens dóna alegria,
que ens fa ganes de compartir amb tothom. 
Jesús també ens dóna una BONA NOTICIA, que es troba a
l'Evangeli.

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

* Recollim les fotografes dels baptismes dels nins i nines que els havíem
encarregat a la sessió anterior.
* Continuam amb el passaparaula a partir del contingut del catecisme,
pàgines 46 – 51
Conté la K- en anglès, la Bíblia ho és.
L-  Nom d'un dels quatre evangelistes.
M.- Les coses admirables que feia Jesús.
* Aferram la bona notícia al nostre quadern i escrivim: “Jesús ens duu la
millor notícia, l'Evangeli”
Convidam els nins i nines a recordar la lectura que hem fet a l'oratori i,
a partir d'aquí, sembram una llavoreta que els nins/es duran a casa i aniran
regant i cuidant durant les setmanes vinents

              

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: la pregària del Parenostre.

ENTREGA: icona de Jesús per tenir al raconet de pregària. Jesús
 ens convida a ser els seus amics.

ctivitat per fer a casa

A casa han d'anar llegint el catecisme; pàgines 46 a 51. Convidam
els nins i nines a imitar  Jesús i fer un “gest de sanació” envers
alguna persona...,  a cuidar la  llavoreta que han sembrat i també la
seva relació amb Jesús mitjançant la pregària. Els donam un
calendari per aferrar al quadern i  cada dia que pensin a regar la
planteta i a parlar una mica amb Jesús poden acolorir o decorar la 

casella corresponent.

              



PER FER A CASA . SS 5-1

Decora la casella dels dies que pensis a regar la teva planteta i  a parlar una estoneta amb 
Jesús

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
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Accent catequètic durant l'Eucaristia:
Seria bo que en aquesta ocasió motivàssim els nins i famílies a escoltar amb molta
atenció la Paraula de Déu: És Crist mateix que ens parla. Fixem-nos que quan es
proclama l’Evangeli, nosaltres feim tres creus sobre el nostre cos: perquè estiguem 
oberts a la Paraula de cap (+), la puguem anunciar amb els llavis (+) i la puguem
guardar al nostre cor com Maria (+).

Pot ser suggerent el que trobam a la Guia (GCat p. 116; GCast p. 114), a Caminar al
pas de l’Any Litúrgic

ntrega 
ntrega d’una imatge de Jesús per posar al seu raconet de
pregària de casa.
(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:  Rebeu aquesta bella imatge de Jesús. Portau-la a
casa i col·locau-la al vostre raconet de pregària, perquè
pugueu parlar amb Ell, compartir la vostra vida amb Ell, i així
sentiu com us estima. 
Tots: Amén

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


