
         * GCat  i Cast p. 100 - 107
         * CAT. p. 70 - 71 i 100 - 101
         * Quadern dels nins/es
          * Icona de la Santíssima Trinitat
         *  Gomets de tres colors diferents
         * Pals de polo / plastilina
         * Cola blanca

          * Retoladors
          * Calendari de pregària i gomets per dur a casa
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Comprendre i conèixer que:
* Jesús ens ensenya a estimar Déu i que la força de

l'Esperit Sant és l'amor que hi ha entre Déu Pare i Jesús.
(Santíssima Trinitat)

* La pregària és fonamental per mantenir una relació
personal i viva amb Déu. Hi ha moltes maneres de pregar.bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

 Tenim gomets de tres colors diferents. Posam un gomet al front de cada
participant, és important que no vegin el  color que tenen. Els participants
es distribueixen pel pati. Hi ha dos o tres  participants que no tenen
gomet que seran els “perseguidors”. Al senyal, els participants han
d'intentar col·locar-se en grups de tres, un de cada color, sense poder
parlar i evitant que els agafn els “perseguidors”. Tots els que hagin
agafat queden aturats amb els braços estesos fns que algú els toca i els
“salva”, i llavors es poden integrar altre cop al joc. Acabam quan tots els
participants estan col·locats en grups de tres.

                

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

11.- Jesucrist ens revela la vida íntima de Déu. (Gcat i GCast
p. 100 – CAT p.  70 - 71)

12.- Com a flls, pregam Déu el nostre pare.(GCat i GCast p.
104 – CAT p. 100 - 101)

                CATEQUESI DE FAMILÍA 2n TEMPS 2.4

GENER
SESSIÓ 4
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A l'estora:  ICONA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT.
( 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 mirar la icona i fer el senyal de
la creu de manera pausada i conscient... Pare, Fill i
Esperit Sant.

Lectura: Mt 6, 9 -13 (Parenostre)
 Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin...
Comentari del catequista (Gcat i GCast p. 104).  Pregar és parlar amb Jesús,
tranquil·lament  i serenament... tancam els ulls, respiram profundament, ens posam
tranquils i deim alguna cosa al Senyor o escoltam què ens diu Ell dins el nostre cor...
Convidam els nins i nines a fer aquesta petita experiència de pregària.
Acabam pregant junts el parenostre.
Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

Començam parlant una mica de com han viscut el Nadal, del calendari
d'Advent i d'aquelles coses que ens ha costat més o menys fer...
Proposam algunes dinàmiques per explicar la Santíssima Trinitat:
* Encenem tres mistos gegants i els ajuntam... hi ha una sola fama però
tres mistos diferents; de la mateixa manera el Pare, el Fill i l'Esperit
Sant són diferents però expressen el mateix amor.
* També podem fer servir altres imatges: un arbre, les arrels, el tronc,
les fulles, una taronja, una persona...
Després introduïm la pròpia experiència d'amor als pares, aquesta
experiència d'amor ens ajuda a estimar els germans i és com l'Esperit
Sant que és la força de l'amor de Déu que ens ajuda a estimar.

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar l'Eucaristia pensarem dues coses per explicar als pares
sobre el que hem fet a la sessió d'avui.

Dedicam un temps a preparar els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: el senyal de la creu en
començar l'Eucaristia, abans de llegir l'Evangeli i en acabar.

ENTREGA:  PREGÀRIA DEL MATÍ

              
     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 23 i 34 del
catecisme (els pares t'hi poden ajudar) . 
Convidam els nins i nines a fer experiència de pregària emplenant el
full que els donarem amb un gomet verd cada cop que pensin a
pregar: al matí, a la taula, el vespre...

Feim una creu, la podem fer amb pals de polo de fusta i hi escrivim:
“En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant”. Li posam una base de
plastilina si volem que es mantengui dreta. Ens podem endur la creu a
casa per posar-la al raconet de pregària.

J: Ens ha revelat que Déu és amor. (Jesús)
L: És una manera de pregar. (Llegir l'Evangeli)
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Benedicció del matí. (Podriem fer un banderí per
penjar a la porta de casa)

(Es pot entregar a cada nin o a cada família, després de
l’homilia de la celebració): 
El celebrant ho diu per a tots.
Celebrant: Estimats nins i nines: quan al matí us aixequeu,
que el vostre primer pensament sigui pelr al Senyor. Per
això rebeu aquesta pregària del matí. Així podreu
començar el dia alabant Déu. 
Tots: Amén.

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

NTREGA

Eucaristia:
 L’accent catequètic el podríem centrar en el moment de les pregàries dels
fdels. Abans que el lector comenci,  podem explicar als nins que aquest lector
llegirà les pregàries per  a tota la humanitat i per a l’Església Universal. Es
tracta d’unes intencions generals, però cadascú hi podria afegir les seves
pregàries, per les necessitats que cadascú té (i posar-ne algun exemple), tal
com hem fet a l’oratori. 
Per això, abans de concloure les pregàries per part del prevere, deixarem un
petit espai de temps perquè tots en silenci, preguem per les nostres
intencions. 
(Veure la Guia II, en l’apartat “Caminar al pas de l’any litúrgic” p. 78)
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Jesús, et don gràcies pel dia que comença. 
Jesús, estigues sempre amb mi en totes les coses que faci. 
Jesús, ensenya’m a estimar tothom tal com tu m’estimes.   
A la Verge Maria, Mare de Déu i mare nostra,  
et deman en aquest dia que comença, que pugui sentir la pau del Senyor.  
Que la meva mirada sigui  neta i clara.  
Que els meus llavis pronunciïn només paraules d'encoratjament.  
Que el meu caminar sigui ferm i la meva actitud valenta.  
Que el meu cor estigui obert per estimar tothom.  
Que els meus passos em dirigeixin cap allà on pugui ser útil.  
Que aquest dia sigui radiant i generós.

ANNEX: Activitat per fer a casa 2.4
Aferra un gomet verd cada dia que pensis a fer la teva pregària:
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La meva pregària


