
*GCat pp 146 - 149 G Cast  pp 140 - 147
* CAT, temes 18 - 20
* Quadern dels nins/es
* Pilota de goma
* Branca d'olivera o palma
* Pa i vi 
* Llençol i tovallola
* Ciri, oli
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Temes de referència (treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor. Guia per als catequistes I)

19.- Jesús passa pel món fent el bé. Jesús amb la seva Paraula
i amb els seus fets fa present el Regne de Déu entre nosaltres.

20.- Passió i mort de Jesús (CAT pp 64 – 65. Gcat pp 146 –
149. Gcast pp 140 - 147)

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 1r TEMPS 1.7

ABRIL
SESSIÓ 7

oc inicial amb pares

 MATO (Incidir en la possibilitat de salvació que tenim tots). Dos
equips de vuit a deu jugadors cadascun, col·locats en un camp de mini-
basquet, un a cada part del camp, amb una pilota de plastic, s'han de
llançar la pilota i tocar-se. No es pot trepitjar el camp contrari. Un
jugador és mort quan és tocat per la pilota i aquesta cau a terra.
Aquest passa darrere del camp contrari, per salvar-se ha d'eliminar a
un contrari. Si la pilota surt per les línies laterals o per la línia de fons
aquesta és pels jugadors que són morts. 

bjectius    

Comprendre que:

* Durant el darrer sopar, Jesús renta els peus als deixebles com a
signe de servei i amor i institueix l'Eucaristia.

*Jesús accepta el sofriment de la mort a la creu amb serenitat,
sabent que Déu pare l'acompanya i que la seva mare, Maria, esta al
seu costat.

                

                

aterial    
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A l'estora:  podem posar els elements que també
utilitzarem al pati: branca d'olivera, tovallola, pa, vi,
creu, llençol, ciri.
Actituds; respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
 Lectura: Jo 12, 12-19 (entrada de Jesús a Jerusalem)

Comentari del catequista: (GCat p. 142 - 143 ; GCast p.
140 - 141 )

. Anam revisant cada un dels elements que hi ha a l'estora i els relacionam amb una idea
senzilla que els nins i nines aniran interioritzant:

* Jesús no és un rei com esperaven (entra amb un pollí), les maneres d’actuar de Jesús són
unes altres de  les nostres...

* L’Eucaristia com a símbol de l’entrega de Jesús, el servei als altres, el més important sera el
darrer entre vosaltres. Remarcar que cada diumenge quan participin de l’Eucaristia una vegada 
rebuda la comunió, faran com els apòstols i faran d’apòstols..., no preparam els nins per la
primera comunió sinó que a partir de la primera comunió seran com els apòstols. És per tota la
vida.

*Jesús és mort, és un moment de foscor. Relacionar-ho amb els moments de la nostra vida en
què no entenem les coses.

*la Resurrecció és treure el Bé de dins el mal, fns i tot de la mateixa mort.
Feim un moment de silenci i demanam a cada nin/a amb quin dels símbols es queda i per
què.
        Sortida: D'un a un anam posant les mans damunt el cap de cada nin/a perquè surti
        de l'oratori en silenci i respecte.

         

inamica

Tenim al pati diferents racons amb el símbols (CAT. Pp 62-67)  i feim un recorregut
explicant-ne cada un.

Diumenge del Ram: entrada a Jerusalem Signe: branca d’olivera. Text: 2n paragraf de la
pagina 62 del catecisme.
Dijous Sant: Darrer sopar i lavatori de peus Signe: pa, vi i tovallola .Text: 3r paragraf de
la pagina 62 i tota la 63 del catecisme 

Divendres Sant: passió i mort de Jesús. Signe: creu

Dissabte Sant: silenci i sepulcre.Signe: llençol. Text: 1r paragraf de
la pagina 66 del catecisme.

Diumenge de Pasqua: Signe: ciri i oli. Text: pagines 66 i 67 del
catecisme, menys el 1r paragraf de la pagina 66. 

Moment de

regaria
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ctivitat a la sala

* Cada nin/a duu el quadernet que ha fet a ca seva i han de cercar al
catecisme, pp 62 – 66,  els fragments que es corresponen amb cada
una de les imatges; Diumenge del Ram, Dijous Sant, Divendres Sant,
Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció.
* Passaparaula (pp 62- 65)
Conté la Q: Festa que celebra Jesús amb els apòstols el Dijous Sant.
R: Els varen fer servir per a rebre a Jesús quan va arribar a
Jerusalem.
S: Jesús va demanar al Pare que l'apartas d'ell.

              

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 Consagració

ENTREGA: Brotet d'olivera

ctivitat per fer a casa

A casa anam llegint  el catecisme, pagines de  62 a 65  i també
animam els nins i nines a participar en  les celebracions de Setmana
Santa.- 
També poden llegir amb els pares la passió de Jesús i anar
completant la ftxa que els donarem.              



FITXA PER FER A CASA:
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Entrega d’un brotet d’olivera per dur a la benedicció de Rams

(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de la benedicció fnal)
El celebrant ho diu per a tots:
Rebeu aquest brot d’olivera perquè com els nins de Jerusalem pugueu anar a rebre
Jesús diumenge que ve, a la celebració del Ram. Jo vos hi enviï en el nom del Pare, i
del Fill i de l’Esperit Sant (+)
Tots: Amén

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

ntrega 


