
*GCat pp. 154 - 159. G. Cast 152 - 159)
* CAT temes 21 i 22
* Quadern dels nins/es.
* Aigua, oli.
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Temes de referència (treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor. Guia per als catequistes I)

21.-Jesús ressuscità al tercer dia (Gcat, pp154 – 157. Gcast pp
152 - 155)

22.-Jesús ressuscitat ens envia l'Esperit Sant.-(Gcat, pp 158 –
159. Gcast pp 156 - 159)

MES DE MARIA

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.8

MAIG
SESSIÓ 8

oc inicial amb pares

 JOC de mímica.- Es fan grupets de 6 o 7 i cada grup tria dos
representants, un de petit i un adult. Les dues persones que han triat
seran les encarregades de fer la mímica d'una  paraula o frase i la resta
del grup ho ha d'endivinar...Hem de posar paraules relacionades amb
la Resurrecció i amb Pentecosta, alegria, esperit, unió, por, força,
resurrecció, esperança, foc....

bjectius    

Comprendre i conèixer  que:

* La festa de Pasqua és la festa més important per als cristians,
celebram que Jesús està entre nosaltres, ha vençut la mort i es fa
present entre els seus deixebles.

*Jesús no ens deixa sols i ens envia l'Esperit, és la força de Jesús
que ens anima a anunciar l'Evangeli com ho va fer amb els apòstols.

* Maria, la mare de Jesús, és també la nostra mare.

                

aterial    
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A l'estora:  Ciri. Imatge de la mare de Déu
Actituds; Respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
 Lectura: Mc 16, 1-9 i ens quedam amb la frase... “no us
espanteu, vosaltres cercau Jesús de Natzaret, el
crucifcat: ha ressuscitat, no és aquí.” 

Comentari del catequista: (GCat p.154 ; GCast p 153 )

La resurrecció del Senyor ens omple d'alegria i per això escoltam amb atenció l'Al·leluia.

Quines coses et fan sentir una alegria profunda? Pensam en silenci per després
compartir-ho i donar gràcies a Déu.

Després de compartir això posam atenció a la Mare de Déu, que també és la nostra
mare... Feim un moment de silenci i convidam els nins a mirar  Maria, Ella ens acompanya
i ens cuida sempre. Durant aquest mes  de maig pensam de manera especial en Ella.

Convidam els nins i nines a cantar i fer un gest envers la Puríssima, es poden aixecar
d'un en un i encendre una espelmeta als peus de la imatge de la Purissima mentre li
diuen alguna cosa.

Acabam pregant junts l'Avemaria.
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.

        

inàmica

      

Proposam una dinàmica que ens ajudi a explicar l'Esperit Sant. Feim grupets de nins i nines
(un per catequista) i els deim que avui jugarem a les endevinalles...

Fregant neix, bufant creix, i si el tapes és ben mort; pot fer el mal amb escreix destrossant a
dret i tort. (el foc). Què és allò que corre sense tenir cames? (l'aigua). Una vegada que els
grups ho han endevinat han d'escrure utilitats de cada cosa, com més millor... Es fa una
rotllana i es posa en comú el que han dit els nins i nines. Una catequista es queda en les
idees que ens serveixin per a explicar els signes propis de l'Esperit:  Foc per demostrar la
força,  energia, dinamisme, claror i llum per entendre les coses; aigua que dóna vida,
purifca...; i el crisma per recordar que l’Esperit, encara que no el

podem veure, per l’olor ens recorda la seva presència i ens marca.  A
continuació llegim Pentecosta (pàg. 68-69 del catecisme), però
els dos darrers paràgrafs de la pàg. 69 els canviam per una
explicació dels efectes en els apòstols, utilitzant els jocs de la
pàg. 161 de la Gcat.

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

* Començam revisant la ftxa que havien de fer a casa i posam l'accent en el
moment tan important que és la Resurrecció de Jesús.
* Continuam el passaparaula:

T: les dones la varen trobar buida.
U: gràcies a l'Esperit els apòstols reconegueren que Jesús era fll 
_______ de Déu.   
V: després de la resurrecció, Jesús ho és.
* Al quadern poden fer la ftxa amb el crucigrama i el catequista 
explica el signifcat de la paraula Al·leluia 

              

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: Al·leluia; moments de silenci.

ENTREGA: medalla de la Mare de Déu del santuari més proper

ctivitat per fer a casa

A casa anam llegint  el catecisme, pàgines de  66  a 69 .  Animam als
nins i nines a visitar a la Mare de Déu del Santuari més proper i fer-
se una foto familiar que duran el proper dia a la sessió fnald de la
catequesi.

              



FITXA PER FER AL QUADERN (1- 8)
(posar l'encreuat de la pàgina 74 del primer quadern)

51

         
Eucaristia:
Avui l’accent catequètic el posam en els moments de silenci que acompanyen la
celebració: potser després d’escoltar la Paraula de Déu, o inmediatament després
de la fracció del pa, o despres de la comunió. 
Vegeu la Guia, en l’apartat Caminar al pas de l’Any Litúrgic: GCat p. 74; GCast p.
72. 

 Entrega d’un detall de la Mare de Déu (pot ser una medalla de la
Mare de Déu del santuari més proper o una imatge)

(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de l’homilia de la
celebració)
El celebrant ho diu per a tots:
Rebeu aquesta medalla (o insignia o imatge) de la Mare de Déu.
Deixau-vos protegir pel seu amor maternal i pregau-li que vos ajudi a
viure en cristià. 
Tots: Amén

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


