
Catequesi en Família i a casaCatequesi en Família i a casa
SIC

Hola famílies! 
Des del SIC (secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya 
i les Illes Balears) hem pensat que, durant aquests dies que no 
podreu sortir a jugar al carrer, necessitareu algun recurs per 
continuar amb el procés catequètic que havíem començat amb 
els vostres fi lls i fi lles. 
Es tracta d u̒n recurs per fer la catequesi en família, vàlid tant 
si els vostres fi lls són d u̒na edat o una altra ja que a casa no els 
podem separar per edats, adaptat a lʻespai de casa, i orientat a 
comprendre i viure lʻEvangeli del Diumenge que vindrà.
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«Jo seré amb vosaltres cada dia»
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L’oratori a Youtube L’oratori a Youtube 
Podeu trobar tots els vídeos que ens ajuden a fer les pregàries en família, 
al nostre canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCRnOqKkBtlHdOFylgNqoc8w 

https://www.youtube.com/channel/UCRnOqKkBtlHdOFylgNqoc8w


«Pregària-Oratori» (Mt 28, 16-20)
Oratori Oratori 
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Ens trobem, com cada setmana, a l’espai que hem destinat 
per a la pregària en família.

Ens relaxem, ens posem còmodes.  Escoltem la música de fons.
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Nosaltres, des de l’Agrupació parroquial, us continuem enviant aques-
tes pregàries – oratori per poder-les dur a terme amb els vostres fi lls 
i fi lles. Esperem que us siguin d’utilitat, ja que en la seva senzillesa 
i naturalitat intenten presentar com llegir, comentar, pregar i viure 

l’Evangeli del diumenge corresponent. 
En aquest cas el del setè diumenge de Pasqua.

Hola, què tal? Com estem? El fet de poder sortir una mica potser 
ens ajuda a estar més relaxats. A més com que fa tan bon temps, 

dóna ganes de sortir al carrer.
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1.- Saludem a Jesús

Comencem saludant a Jesús.

Saludem a Jesús, però sempre hem dit que no el veiem i sabem 
que està present.

Avui l’Evangeli que llegirem ens diu precisament que estarà 
present entre nosaltres cada dia, cada dia fi ns a la fi  del món.

Demanem a l’Esperit Sant que ens ajudi a creure i a viure la Parau-
la que llegirem avui. 
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Cant: «Vine Esperit Sant» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/vine-esperit-sant-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s

Doncs ara, voleu saber què ens diu Jesús a la Paraula?
Escoltem amb atenció!

https://soundcloud.com/cor-nou/vine-esperit-sant-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s
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2.- Llegim la Paraula, (Mt 28,16-20) 
(El pare o la mare llegeixen la lectura de l’Evangeli d’aquest diumenge)

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a 
la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es proster-
naren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu 
m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots 
els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré 
amb vosaltres cada dia fi ns a la fi  del món». 

PARAULA DEL SENYOR

Breu silenci
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3.- Diàleg amb els infants 
(El catequista, pare – mare,  enceta un diàleg amb els infants)  
Les respostes en cursiva són orientatives

Repassem el text que hem llegit: (Deixem que ells responguin i al fi nal es 

pot reconduir.)

Mireu, encara que aquesta lectura sigui breu, per poder-la 
entendre millor hi distingirem QUATRE parts:

Quines penseu que podrien ser?
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Primera: Que els deixebles van anar cap a Galilea, a la muntanya 
que Jesús els havia indicat. I què va passar? Diu que en veure’l es 
prosternaren... Què vol dir? Que quan van veure el que Jesús feia el 
van adorar, encara que alguns no ho veien clar... Jesús es va acomi-
adar d’ells!!

Segona: Què diu Jesús als deixebles per acomiadar-se?  «Aneu» 
a tots els pobles... Sí? A què? A convertir les persones. Molt bé! 
No diu: espereu que vinguin, sinó que els diu: aneu!!  Avui, en 
aquesta festa de l’Ascensió, els diu ara us toca a vosaltres!! I a 
nosaltres? També, sí... 
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Tercera:  I quan les persones diguin que es volen convertir, ells 
què han de fer??  Batejar-los! Molt bé batejar-los, i  com ho faran, 
què els han de dir?: Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l’Es-
perit Sant. 

Molt bé, i què més? Que els hi ensenyin a guardar tot el que Ell els 
hi ha manat.  Què maco tot això!!!
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I quarta: que els diu Jesús per animar-los a fer tot això? Els diu: 
«JO SERÉ AMB VOSALTRES CADA DIA FINS A LA FI DEL MÓN». 
Aquestes paraules són d’ànim, és com si els digués: No tingueu 
por de fer tot això, encara que sigui difícil, jo sempre us acompa-
nyo! 

Vam dir que els deixebles d’avui som nosaltres, no?  Avui també 
Jesús ens ho diu. Jo sempre us acompanyaré!
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Ei! De tot el que Jesús diu al text, ho podem fer tot nosaltres? 
Sí, menys batejar. Això, en situacions normals, ho fa el mossèn 
o diaca, d’acord? Ells són els que han rebut aquesta autoritat de 
Jesús, i pel ministeri de l’Església tenen autoritat per fer-ho, és 
com el «permís». Ja sabeu que els sacerdots han estat escollits 
per Jesús per seguir-lo amb la seva vida, renunciant a casar-se i 
a formar una família; ells volen dedicar-se sempre a fer aquestes 
accions que avui demana Jesús, i tenir cura de totes les famílies 
i persones de la seva comunitat  (mireu si en tenen de família). I 
ells, els mossens, sí que confi en en les paraules de Jesús: 
«Jo seré amb vosaltres cada dia fi ns a la fi  del món». Ells se sen-





ten cridats, és a dir senten la VOCACIÓ, les ganes de servir-lo en 
els altres, és una vocació molt maca que no la té tothom!
Nosaltres com a deixebles podem fer totes les altres coses que 
ens diu el text:  anunciar a Jesús i dir a la gent que creguin en 
Ell, que val la pena!! 

I, de tant en tant, mirar dins el nostre cor, quina podria ser la VO-
CACIÓ que a Jesús li agradaria que jo escollís: potser ser mos-
sèn, religiós/sa, casar-me i formar una família cristiana... 
Pensem que tots som súper importants en aquesta tasca de do-
nar a conèixer a Jesús, tots. Pensem com ho podem fer!
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I... pensem un moment:
• CREIEM QUE JESÚS ESTARÀ AMB NOSALTRES CADA DIA FINS 
A LA FI DEL MÓN i NO ENS DEIXARÀ MAI?

Seguir i anunciar Jesús ens surt del cor perquè Ell ens l’ha tocat 
primer. Ara cantarem aquest cant:
Cant: «El Senyor ha tocat el meu cor» 
del CD Celebrem amb Jesús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=XixwMEnpXBY

https://www.youtube.com/watch?v=XixwMEnpXBY
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4.- Guardem al cor un trosset del que ens diu avui 
La Paraula:

(Ho repetim dues o tres vegades amb els pares o catequistes)

«JO SERÉ AMB VOSALTRES CADA DIA 
FINS A LA FI DEL MÓN»FINS A LA FI DEL MÓN»



5.- Preguem amb Jesús:
Moments de silenci, pensem què podem demanar a Jesús. També 
li podem donar gràcies d’alguna cosa, per exemple d’estar sempre 
amb nosaltres i d’ajudar-nos sempre.
Si volem podem tancar els ulls, estem una estoneta en silenci i 
quan ens sembli podem compartir les pregàries en veu alta a casa 
vostra.
(Suggeriments)

Senyor Jesús, gràcies per estar sempre amb nosaltres. GRÀCIES, 
JESÚS.
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Senyor Jesús et demanem que ens ajudis a pensar, des del cor, 
què ens agradaria ser de grans. PREGUEM.

Senyor Jesús et preguem pels mossens que han lliurat la seva 
vida perquè creuen molt en tu i per ajudar-nos a tots en el camí de 
la fe. PREGUEM.la fe. PREGUEM.
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Senyor Jesús et demanem que sapiguem seguir les instruccions 
que ens donen sobre el desconfi nament i tots actuem amb res-
ponsabilitat. PREGUEM.

Senyor Jesús ajuda’ns a saber viure amb alegria i esperança tota 
aquesta situació i reconforta les famílies que han perdut algú es-
timat. PREGUEM.

(Optatiu... Es poden escollir les que es vulguin, són orientatives, tot depèn si els in-

fants en van compartint en veu alta, per això és important després del silenci, deixar 

un espai generós per tal que les puguin verbalitzar)

Altres...
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Acabem aquestes pregàries confi ant tot el que hem demanat a 
Jesús, resant el PARENOSTRE. 
(Obrint les mans en senyal de petició. També el podem cantar).
(Tot seguit, si sembla bé, abans del cant fi nal, es pot resar l’Ave Maria i el Glòria – Fer 

el Senyal de la Creu).

I per acabar, avui agrairem a Jesús pel que ens ha dit: «Jo seré amb vosal-
tres cada dia fi ns a la fi  del món». I els hi donarem amb aquest cant.

Cant fi nal: «Jesús jo t’adoro» 
del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=DvJL2AGo4iI

https://www.youtube.com/watch?v=DvJL2AGo4iI
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Setè diumenge de Pasqua 2020 • L’ascensió

La llibertat viu de l’Esperit 
https://www.youtube.com/watch?v=akW1JhWoYW8

Kairoi

https://www.youtube.com/watch?v=akW1JhWoYW8
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Spiritus Jesu Christi
https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0&list=RDZ1fR4SV55qg&index=19

Taizé

https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0&list=RDZ1fR4SV55qg&index=19
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Setè diumenge de Pasqua 2020 • L’ascensió

Acaba l’Evangeli segons Sant Mateu (Mt 28,16-20)

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que 
Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús 
s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a con-
vertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i en-
senyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fi ns 
a la fi  del món.» 

Amb la dinàmica que proposem volem subratllar sobretot l’enviament que Jesús ens 
fa a tots els que volem ser deixebles seus: «Aneu a convertir tots els pobles, bate-
geu-los..., ensenyeu-los a guardar tot el que us he manat.»
Necessitarem molt i molt la complicitat dels pares, i de la resta de la família si cal... 
Hauríeu de pensar què li faria molta il·lusió de fer al vostre fi ll/fi lla. Per exemple, veure 
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una pel·lícula que fa temps que us demana, baixar-se un joc, fer una partida de «no-
sé-què» amb el pare, amb un amic..., Que el seu germà li deixi jugar a..., o fer-li un 
dia per sorpresa aquell menjar que tant li agrada, o...
La cosa consistiria en poder realitzar allò que li agrada el dia anterior, o el matí si en 
parlem amb ell a la tarda. La part més dinàmica fora executar aquest «desig». Des-
prés parlar-ne. El diàleg podria anar de la següent manera:
Quan ahir (aquest matí, quan fos) hem vist aquella peli (has jugat al que sigui, el teu 
germà t’ha deixat..., has menjat...) Com t’has sentit?
Perquè t’has sentit així? Recordes altres moments que t’hagis sentit igual o fi ns i tot 
millor?
Quan has viscut una experiència xula, tens ganes d’explicar-ho a algú? A qui ho ex-
pliques, a qui ho explicaries?
Quan  un llibre ens ha agradat molt, o una sèrie de TV, un joc, una peli, una excursió... 
Perquè et sembla a tu que ho volem explicar als amics?
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El mateix ens passa quan hem conegut un nen o una nena nous al cole, al futbol, al 
hoquei o on sigui. Si amb aquell nou company ens ho hem passat bé, si ens ha fet 
riure, si ens hem caigut bé, si ens hem fet amics a la primera, també ens agrada d’ex-
plicar-ho:
Saps, mama, papa... He conegut un nen, hi ha una noia nova... que és molt simpàtica i...
Quan alguna persona, experiència o cosa ens «toca el cor», no podem estar-nos de 
dir-ho, de convidar als altres a llegir aquell llibre, fer una partida d’aquell joc, veure 
aquella peli...
Torna ara a llegir l’Evangeli d’aquest diumenge. Què et sembla que pot tenir a veure 
amb tot el que hem parlat? També els amics i les amigues de Jesús han viscut una 
aventura extraordinària, una colla d’experiències que mai oblidaran... Què els hi de-
mana Jesús? Què creus que ens demana a nosaltres?
Podem acabar fent una petita pregària en la que demanem a Jesús que ens ajudi a 
ser testimonis de la seva amistat...




