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Comprendre i conèixer que:
* La manera de viure de Jesús és la manera de fer present el

Regne de Déu.
* L'esperit Sant dóna força a l'església per ser testimoni de l'amor

de Déu i transformadora del món.bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

Les accions que defneixen als cristians. Joc de mímica.
Es fan dos grups i es tria un representat que haurà de pensar una
acció que defneix al cristià... i ho ha de transmetre al seu equip
utilitzant gestos. Una vegada que algú de l'equip ho ha encertat,
aquest passa a ser el que fa la mímica i ha de pensar una nova acció...
L'equip que encertin més accions serà el que guanyarà.

                

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

23.- Jesús passa pel món fent el bé. ( GCati GCast p. 172 CAT
p. 56)

24.-L'esperit Sant dóna vida a l'església. (Gcat i Gcast p. 176
CAT p. 76)

25.-Cridats a col·laborar amb l'església. (Gcat i Gcast p. 180.
CAT p. 82)

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.9

JUNY
SESSIÓ 9

                

* Guia del catequista II p.172 - 180
* Catecisme Jesús és el Senyor p.76 - 82
* Targetes amb valors i contravalors
* Fotografes de diferents accions i carismes  que hi ha
a l'església (capellà, diàques, escolans, cura de l'edifci,
lectura, cants, acció social, roba, catequesi, Càritas,
esplai...)
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Moment de

regària
      

A l'estora: un ciri encés, sal i la bolla del món.
(Cuidem l'ambientació de l'espai)
Actituds: respecte, calma,  silenci, tranquil·litat... 
Salutació individual al Senyor. - 
Cant  o música inicial

Lectura: Mt 5, 13-16 
 Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin... “vosaltres sou la llum del món”
Comentari del catequista (Gcat/cast p. 181). Nosaltres, com a membres de l'església,
som missioners, hem estat enviats per Jesús a anunciar el Regne de Déu, amb l'ajuda de
l'Esperit Sant.
Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

El joc dels contraris.... Es reparteixen entre els nins diferents cartell amb
accions i actituds que no afavoreixen la implantació del Regne de Déu. Amagam
targetes amb les accions contràries i els nins les han de trobar per eliminar-ne
les negatives  i canviar-les per les positives:

Odi – amor // Tristor - alegria
Egoisme – generositat // Soletat- companyia
Enveja – admiració//  Mentida- veritat
Por- confança // Violència – pau
Consumisme- austeritat// Rebuig- acollida
Indiferència- consciència ...
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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: “anar-vos-en en pau”.

              

     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 18,24 i 27, del
catecisme (els pares t'hi poden ajudar). Incidim en la importància
de participar de l'Eucaristia de diumenge i també en dedicar temps
diari a la pregària.  Per això proposarem als nins que cada dia facin
un petit examen de consciència i dediquin una estona a donar
gràcies al Senyor, a demanar perdó i a parlar amb Ell.

Recollim i comentam els dibuixos sobre el que han escoltat aquestes setmanes a
l'Eucaristia.
Continuam amb el passaparaula...

V.- Jesús és el fll de Déu … (Viu)
   Avui podríem fer un mural dels diferents carismes que hi ha a l'església i

les activitats i accions que fa cada un, des dels capellans als diferents grups
d'acció social, passant per catequistes, encarregats de cuidar de l'església,
armaris, acció social, Càritas, grups d'esplai, acompanyament a gent malalta...

Podem dur fotografes i que els nins apuntin les accions
que realitza cada grup.

També acollirem als Amics de Jesús que ens proposaran la
continuïtat del procés de catequesi que no acaba amb la celebració de la
primera comunió.



ANNEX 1: pregàries
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 dona 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. 

LA MEVA PREGÀRIA DEL MATÍ  
Jesús, et don gràcies pel dia que comença. 47

         

Eucaristia:

 L’accent catequètic, el posam en el moment que el diaca o el prevere diuen: “Podeu
anar en pau”... Fixem-nos que aquesta celebració és un enviament a anar per tot el
nostre món a ser signes de la pau del Crist. 
No és un simple acomiadament, és un encàrrec, una missió...  

Entrega: saler i un ciri: “sou la sal de la terra i
llum del món”
(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:  Jesús diu: “Vosaltres sou la sal de la
terra”. Que no perdeu mai el gust d’Evangeli. 
“Vosaltres sou la llum del món. Que brilli la vostra

llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorifcaran el vostre Pare
del cel”.
Tots: Amén
Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega un saleret i un ciri
a cada nin o família



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.
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