
         * GCat  i GCast p. 88 - 95
         * CAT p.32-33; 36 - 37
         * Quadern dels nins/es
          * Corona d'Advent
         * Lletres grosses, una per participant
         * Cartolina verda mida fol (una per nin)
         * Targetes vermelles per fer el calendari

          * Retoladors, cola
          * Gominoles
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Comprendre i conèixer que:
* L'Advent és un temps de preparació per al

naixement de Jesús que es concreta de manera pràctica.
* Jesús, el Fill unigènit de Déu es fa home per amor,

per salvar-nos. Aquest és el misteri que celebram per
Nadal.bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

 Els paquets de neules: Ens convertim en neules que hem de posar
dins capses, però aquestes neules tenen juguera i es van escampant i
agrupant com volen. El catequista dirà un nombre ( 2, 3,5, 7, etc. ) els
nins s’agruparan en grups idèntics en nombre. Una variant seria que
cada nin dugués una lletra  i,  si és possible,  formar alguna paraula
relacionada amb  Nadal.

                

Temes de referència (Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.- Guia per als catequistes II)

9.- Preparau el camí del Senyor – Advent (GCat i GCas p.
88, CAT p. 32 - 33)

10.- Jesús, el Messies neix a Betlem (GCati GCas p. 92, CAT 
p. 36 - 37)

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.3

DESEMBRE
SESSIÓ 3
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A l'estora:  CORONA D'ADVENT.( Cuidem l'ambientació
de l'espai)
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 com preparam el camí al Senyor...

Lectura: Lc 2, 1-20 (Naixement de Jesús)
 Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin. Després el catequista repeteix...
“no tengueu por. Us anuncii una bona nova que durà a tot el poble una gran alegria...”

Comentari del catequista (Gcat i GCast p. 92). El naixement de Jesús és l'esdeveniment
més important de la història de la humanitat. 
Convidam els nins i nines a pensar com preparam el nostre cor per la vinguda del
Senyor, cada un podria pensar una actitud que hauria de potenciar. 

Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

Començam revisant els quadernets dels manaments i fent un petit
concurs per veure si els han après. Els podem donar una gominola com
a premi.
Avui dedicarem el temps de la dinàmica i de l'activitat d'aula a fer el
calendari d'Advent. N'hi ha diferents models i podem triar-ne el més
adient... El que és  important és que els nins  se sentin motivats i
compromesos  a esperar de manera activa aquest esdeveniment tan
important. Cada dia hauran d'obrir la fnestreta i intentar fer allò que
posa: resa, fer les paus, ajuda a posar la taula, no protestis....

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar l'Eucaristia explicarem als pares el calendari d'Advent, és
important que ells també s'hi impliquin.

Dedicam un temps a preparar els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: la lectura de la Paraula.

ENTREGA:  BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS

              
     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 8 i 10 del catecisme
(els pares t'hi poden ajudar) . 
Convidam els nins i nines a fer el betlem a ca seva i fer-s'hi una foto
familiar davant.
Seguir el calendari d'Advent
Participar activament en les celebracions a la Parròquia. Matines.

En acabar el calendari d'Advent, continuam motivant la lectura del
catecisme amb el passaparaula del catecisme (hi ha una paraula per
tema).

H: Jesús és va fer... (Home)
I: Actitud amb la qual esperam el naixement de Jesús. (Il·lusió)
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Eucaristia:
En el dia d’avui l’accent el podríem posar en l’explicació de la corona d’Advent
(Veure Guia I: GCat p. 87; GCast p. 85).

I serà molt important convidar els nins a fer un betlem a casa amb el Nin Jesús
que beneïm, i alhora convidar-los a l’assaig de les matines, que també
aproftarem per fer una catequesi sobre el naixement de Jesús. 

Ja més per al temps de Nadal, podríem ajudar-los a descobrir el sentit del Cant
del Glòria, que és el cant que entonaren els àngels en el naixement de Jesús.
(Veure la Guia II, en l’apartat “Caminar al pas de l’any litúrgic: p. 94).

         

Benedicció del Nin Jesús que posaran al betlem de casa:

BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS
DE SANT JOAN PAU II

Després de la benedicció del fnal de l’Eucaristia, convidam  totes les persones que han duit la imatge
del Nin Jesús a passar a davant del presbiteri i aguantar amb les mans el Nin Jesús. 
El celebrant diu l'oració següent  amb les mans esteses: 

Déu, Pare Bo, 
tu estimares tant els homes

que ens enviares el teu Fill únic, Jesús,
nascut de la Verge Maria,

per salvar-nos i conduir-nos cap a Tu. 

Te demanam que , amb la teva benedicció (+),
aquesta imatge del Nin Jesús,

que ve de nou a nosaltres,
sigui, a ca nostra, signe de la teva presència i del teu amor.

T’ho demanam en nom de Jesús, el teu Fill estimat,
que ve per donar-nos la pau al món. Ell, que viu i regna 

pels segles dels segles. Amén

A continuació, el celebrant aspergeix amb aigua beneïda les persones que tenen a la
mà la imatge del Nin Jesús.
Es pot acabar acomiadant  la gent i convidant-los a viure amb molta profunditat el
fnal de l’Advent. 

NTREGA


