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Comprendre i conèixer que:
* Complir els manaments de Déu ens fa més feliços i

fa més feliços als altres.

*Estimar Déu i els germans és una pràctica que es
concreta amb petits gestos i compromisos i que es celebra
a l'Eucaristia.

*Un dels criteris bàsics per viure com a cristians és
estimar els altres i tractar-los com ens agradaria que ens
tractassin a nosaltres.

bjectius    

                

aterial    

                

Temes de referència (Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.- Guia per als catequistes II)
5.- Cridats a viure com a flls de  Déu (Gcat i  GCast p. 64;
 CAT p. 92-93)
6.- Estimam Déu sobre totes les coses (GCat i Gcast p. 68;
 CAT p.  94 - 95)
7.- Aprenem a estimar en família. (Gcat  i Gcast p. 72, CAT p. 96 – 97)
8.- Estímam els altres com a germans (GCat i  GCast  p.76,  CAT p.
98-99)

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.2

NOVEMBRE
SESSIÓ 2

                

                

  * Gcat i Gcast II p. 64 - 79
    * CAT p. 92 - 99
      * Quadern dels nins/es

   *  Corda llarga
   * Cors retallats amb 10 bocins - puzle amb els manaments 

escrits
* Fols, retoladors, pintures...

 La corda: Es col·loca una corda en terra del lloc a on farem el joc i
col·locam els participants de manera equilibrada a ambdós costats de la
corda de tal manera que quedin encarats els uns amb els altres. Una vegada
estiguin tots col·locats i agafn la corda amb les dues mans, se’ls demana que
vagin allà a on vulguin, però que no poden amollar la corda. Si estan ben
col·locats, el grup serpentejarà damunt aquest, però no es toca moure gaire.
Després els demanam que es deixin guiar i nosaltres agafam un cap de la
corda i els feim fer una volta. Els manaments encara que a simple vista pareix
que ens fermen i limiten, són una guia per caminar.
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Moment de

regària

A l'estora:  Imatge de les taules de Moisès
Actituds: respecte, calma,  silenci, tranquil·litat... 
Salutació individual al Senyor.
Cant  o música inicial
Convidam els nins i nines a fer una estona de silenci
pensant en aquelles coses que ens fan feliços de veritat...
Lectura: Jn 13, 34 – 35. Feim una estona de silenci per
anar interioritzant i repetint “Estimau-vos els uns als
altres”.

 Comentari del catequista (Gcat p.    Gcas p.65)L'amor de Jesús motiva i possibilita el
precepte de l'amor fratern. És un signe d'identitat dels cristians. No és un precepte
senzill, si ja és difícil estimar sempre els qui tenim al costat, encara ho és més estimar a
qui no coneixem o es presenta com a “enemic”, però l'Esperit de Déu ens  ajuda i ens
empeny a estimar els altres com Jesús ens ha estimat.
Abans de l'arribada de Jesús, mitjançant Moisès, Déu va anunciar al seu poble què
havia de fer per arribar a la felicitat. És el camí dels deu manaments que Jesús va
resumir en dos.
Convidam als nins i nines a pensar un gest concret que podrien fer per mostrar el seu
amor als altres.
Per acabar llegim la pregària de la pàgina 93 del catecisme.
Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

Pensam a recollir els dibuixos sobre la creació que havíem demanat
als nins i nines i els exposam a algun lloc ben visible.Feim grups de 5 o
6 nins i nines. Haurem amagat pel pati 10 peces d'un puzle (un per a
cada equip que hi participi, poden ser de diferents colors o tots
iguals). A cada peça hi haurà escrit un dels 10 manaments. Els nins i
nines, per grups han de cercar les peces i fer el puzle que tendrà
forma de cor. Per acabar cada grup intentarà memoritzar el  nombre
més elevat de manaments possibles i ho presentarà a la resta dels
equips.

      



              

ctivitat a la sala

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar la celebració és important pensar què explicarem als pares
sobre el que hem fet. Podem fer l'ofrena del cor que hem fet amb els
manaments.

Dedicam un temps a preparar els cants,  les lectures, aquelles coses en
les que ens fxarem de manera especial.

ENTREGA:  MANAMENT DE L'AMOR

              

     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 30, 31, 32 i 33 del
catecisme (els pares t'hi poden ajudar) . 
Convidam els nins i nines a acabar el miniquadernet amb els
manaments i a dur-los a la sessió següent . Podem animar-los a
aprendre els manaments i a preparar-se pel concurs que farem a la
sessió següent de catequesi.

Començarem el quadernet dels manaments que podran acabar a casa
durant les setmanes vinents. Es tracta de fer un “miniquadernet” amb
un full segons l'annex i fer-ne una portada ben xula i després
convidam els nins a cercar cada un dels manaments al catecisme i a
senyalar-los (els poden subratllar amb un llapis o posar-hi un Post-
it...)

Continuam motivant la lectura del catecisme amb el passaparaula del
catecisme (hi ha una paraula per tema).

D: Va donar a Moisès un decàleg per ser feliços i fer feliços als
altres. (Déu)
E: Donam gràcies a Déu per Jesucrist ressuscitat. (Eucaristia)
F: On aprenem a estimar. (Família)

 G: Jesús ens convida a ser així. (Generosos)



         Eucaristia:
L’accent catequètic el podríem posar en el gest de pau, explicant-los que no ens
donam la pau com a col·legues o amics, com feim quan ens saludam. A l’Eucaristia
ens desitjam la Pau del Senyor. Els convidam a fer-ho amb molta consciència,
sabent que estam desitjant a l’altre la Pau de Jesús. 
Podem dir als nins i nines que avui es donin la pau dient: “Que la Pau de Jesús sigui
amb tu”

ntrega 
 Guia II pàgina 80. Entrega del Manament de l'amor



ANNEX 1: Dinàmica (model de cor- puzle)

1.Estimaràs Déu
sobre
totes les 
coses

2. No diràs el
nom de Déu
en va

3.Santificaràs
les festes

5. No
mataràs

7.No
roba
ràs

4. Honraràs
pare i  mare

6. No
faràs
accions
impures

8 No diràs
        falsos
        testimonis
              ni
      mentides

9. No consentiràs
pensaments ni desitjos
impurs

10. No
   desitja
  ràs els
  béns
del teu
proïsme



ANNEX 2: Activitat a la sala (quadernet amb un fol)


