
*GCat pp. 162 - 166. GCast pp 160 - 167
* CAT temes 24 i 25 pp 76 - 79 
* Quadern dels nins/es
* Encens
* Pilotes de pin-pon 
* Poal
* Culleres de plàstic
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Temes de referència (treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.  Guia per als catequistes I)

* 24.-  L'Esperit Sant dóna vida a l'Església. (Gcat p 162 ; 

Gcast p 160)

*25.- Avui nosaltres som l'Església. (Gcat p 166 i Gcast p 164) 

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.9

JUNY
SESSIÓ 9

oc inicial amb pares

 Joc de relleus. 

Feim 4 grups i donam una cullera de plàstic al primer de la fla que ha
d'anar a agafar una pilota de pinpon que estarà dins un poal a una
distancia determinada. Ha d'agafar, amb la cullera, les pilotes que
tenen escrita alguna cosa que SI fa l'Església; celebrar junts
l'eucaristia, acompanyar als malalts, pregar, col·laborar amb el
menjador socials... 

bjectius    

Comprendre i conèixer  que:

* L'Esperit Sant fa dels primers cristians una família que és
l'església. Nosaltres formam part d'aquesta família pel baptisme.

* Formam part de la comunitat parroquial on participen persones
diferents amb diferents tasques o funcions.

                

aterial    
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A l'estora:  encens
Actituds; respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
 Lectura: Fets 2, 44-47 Ens quedam amb una frase
“tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de
tots”

Comentari del catequista: (GCat p.162 ; GCast p. 160 )

Jesús va enviar l'Esperit Sant sobre els apòstols i amb la seva força varen anunciar amb
alegria la Bona notícia de Jesús. Res no els feia por. Eren un grup que es reconeixia
per la seva manera de viure, de compartir, d'ajudar-se, d'estimar.... 

A tots els grups que es reuneixen en nom de Jesús, Ell es fa present, no el veim però hi
és. Convidam els nins i nines a clucar els ulls i a “sentir la presència de Jesús” com
l'encens que no es veu, però es pot sentir i olorar...
 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

* Reben  la  visita del prevere que els explicai com és el seu dia a dia i
que els nins i nines li puguin fer preguntes.
* Si és possible, també podriem comptar amb altres testimonis
d'Esglèsia; de càritas, consell parroquial, rober, cura de l'esglèsia,
cor....

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

Començam mirant les fotografes de les famílies amb la Verge del
santuari.

Acabam el joc del passaparaula que haviem començat a la primera
sessió:
Conté la Z: nombre d' apòstols.

* Dibuix al quadern sobre el que han sentit dels testimonis i els ha
cridat més l'atenció. És important que ho verbalitzin.

              

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 benedicció fnal.

ENTREGA: Pregària de bona nit amb un petit examen de
consciència.

ctivitat per fer a casa

A casa anam llegint  el catecisme, pàgines de  76   a 79 . Animam els
nins i nines a continuar la seva relació amb Jesús durant tot
l'estiu... La pregària i la participació en l'Eucaristia són bàsiques
per a  mantenir aquesta amistat tan especial.
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Entrega de la pregària de la nit amb un petit examen de consciència

(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de l’homilia de la celebració)
El celebrant ho diu per a tots:
 Mai vos n’aneu a dormir sense dir bona nit al Senyor. Per això rebeu aquesta
pregària de la nit. Així podreu acabar el dia donant gràcies a Déu i demanant-li
perdó. 
Tots: Amén

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

PREGÀRIA A LA NIT
Jesús, ara que el dia s’acaba i ja s’acosta la nit, et don gràcies per les alegries
que he tengut avui i voldria demanar-te perdó per les vegades que he fet
algun mal als altres. (en aquest moment fes un resum de tot el dia, deixa que
passin per la teva ment i el teu cor tots els moments del dia. I dóna gràcies per
tots els moments bells i també demana perdó per si has fet alguna cosa mal
feta). Vetlla per mi aquesta nit, vetlla per tots els de casa,i ensenya’ns a
estimar-te més.
Resa al fnal de la pregària un Parenostre i una Avemaria. 

ntrega    


