
         * GCat i GCast p 112 - 116
         * CAT p. 80 - 90
         * Quadern dels nins/es
          * 7 espelmes
         * Fitxes amb els mots encreuats dels sagraments
         * Bíblies per fer la representació d'Emaús
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Comprendre i conèixer que:
* Els sagraments són signes instituïts per Jesús

perquè ens trobem amb Ell.
*Pel Baptisme entram a formar part de la família

cristiana que és l'església.
* La Confrmació enforteix els dons de l'Esperit Sant

i suposa la periodicitat de l'Eucaristia.
bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

 

                

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

13.-Ens trobam amb Jesús ressuscitat en els sagraments.
(GCat i GCast p. 108 CAT p. 80)

14.- Naixem a la vida nova. (GCat i GCast p. 112 CAT p. 88)

15.- Creixem en la vida de fe.(GCati GCast p. 116 CAT p. 90)

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.5

FEBRER
SESSIÓ 5

                

Si som molts, podem fer diferents grups... Es col·loquen tots en
rotllana i s'assigna a cada participant un sagrament (hi han de ser els
7). El catequista o qui dugui el joc, va contant una història i cada cop
que surti un determinat sagrament, tots els que el tenen  s'han de
canviar de lloc sense que el que el duu  els agaf. Quan es digui la
paraula “sagrament” s'han de canviar tots de lloc.
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A l'estora: AIGUA BENEÏDA.(Cuidem l'ambientació de
l'espai) i 7 espelmes enceses que representaran els
diferents sagraments.
Actituds:  respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant  o música inicial

         

inàmica

Lectura: Lc 24, 28 - 32  (Emaús)
 Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin i el catequista repeteix … “Quan
s'hagué posat a la taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava.
Llavors se'ls obriren els ulls i el varen reconèixer...”
Comentari del catequista (GCat i GCast p. 108 i 109). Jesús sempre és al nostre costat,
sempre camina amb nosaltres. Jesús es fa present de manera real i activa en els
sagraments que són 7 i que responen a diferents moments de la vida del cristià. Els
sagraments són signes, gestos amb un signifcat i que realment produeixen allò que
signifquen.
Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

Proposam als nins i nines que escenifquin el passatge dels deixebles d'Emaús.
Per això farem grupets petits de manera que tots hi puguin participar i
repartirem el text de la Bíblia a cada grup per tal que ho puguin preparar...
Després, si tenim temps, demanam alguns voluntaris que ens ho vulguin
representar al grup.

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar l'Eucaristia
Dedicam un temps a preparar la renovació de les promeses del Baptisme, els
cants i les lectures.

              
     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 26, 28 i 29 del
catecisme (els pares t'hi poden ajudar) . 
Convidam els nins i nines a cercar una fotografa del seu Baptisme.

Començam revisant els quadres de pregària i ho comentam amb els
nins i nines.
Els convidam a fer els mots encreuats  sobre els sagraments que hi ha
a l'annex.

M: Sagrament mitjançant el qual s'uneixen l'home i la dona per
fundar una nova família. (Matrimoni)

N: El baptisme ens permet............ a una Vida Nova. (Néixer)
O: (en castellà) Persona que ens ungeix durant la Confrmació.
(Obispo) 



ANNEX: activitat per fer a la sala 2:5
7 6

   4

   5     2

1

           3

1.- Perdona els nostres pecats i ens reconcilia amb Déu.
2.- Santifca la unió de l'home i la dona.
3.- Celebram el memorial de la Pasqua de Jesús.
4.- Reben més plenament l'Esperit Sant.
5.- Ens enforteix en la malaltia.
6.- Ens fa flls de Déu i membres de l'Església.
7.- Consagra per ser ministre a l'Església.
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Eucaristia i renovació de les
promeses del Baptisme-
Després de l’homilia, els nins del segon any es posen
drets i fan la renovació de les promeses del Baptisme;
(Veure Guia dels catequistes II, p. 145)

Convidam els nins i nines a estar especialment atents a la
pregària eucarística, i sobretot al moment de la
consagració, a les paraules de Jesús en el darrer sopar. I
per aquestes paraules que repetim perquè Jesús ens ho
ha dit, el pa i el vi es convertiran en el seu cos i la seva
sang. (Veure la Guia II, en l’apartat “Caminar al pas de
l’any litúrgic” p. 48.)


