
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.

Pentecosta - 2020 
«La vinguda de l’Esperit Sant»
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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» (Jn 20, 19-23)
Oratori Oratori 
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Ens trobem, com cada setmana, a l’espai que hem destinat 
per a la pregària en família.

Avui serà l’última pregària – oratori que oferirem, això és positiu per-
què vol dir que la situació va millorant. Nosaltres esperem que aques-

tes senzilles catequesis us hagin estat útils. Ara passem el relleu a 
vosaltres pares i mares, només cal escollir el text de l’Evangeli que 

voleu pregar i fer-ho amb els vostres fi lls/es.  
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Oratori Oratori 

Doncs bé, com sempre comencem, ens relaxem, ens posem còmodes, 
escoltem la música de fons i ens deixem portar per la Paraula de Déu, 

per la música, pel silenci.
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1.- Saludem a Jesús

Saludem a Jesús

Saludem a Jesús, avui estarem una estoneta en silenci perquè ca-
dascú pugui dir, dins del cor, alguna cosa a Jesús.

Avui és el dia de Pentecosta, el dia que els deixebles van rebre 
l’Esperit Sant promès. Des de fa dies escoltem que Jesús els diu 
que no els deixarà, doncs avui els envia aquest Esperit que els va 
canviar la vida!

Rebre l’Esperit Sant al nostre cor fa que sorgeixin uns fruits i se-
gons els fruits sabrem si el tenim viu en nosaltres o no.
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Cant: «Els fruits de l’Esperit » del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/els-fruits-de-lesperit-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s

Sabem que Jesús està present en la Paraula, no? 

Doncs, ara... si voleu llegirem l’Evangeli d’aquest diumenge de 
Pentecosta, a veure què ens vol dir.

Escoltem amb atenció!

https://soundcloud.com/cor-nou/els-fruits-de-lesperit-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s
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2.- Llegim la Paraula, (Jn 20,19-23) 
(El pare o la mare llegeixen la lectura de l’Evangeli d’aquest diumenge.)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa 
amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà 
al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les 
mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell 
els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us envio a vosaltres». Llavors alenà damunt d’ells i els 
digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els 
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, 
quedaran sense perdó».

PARAULA DEL SENYOR
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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 - orientatiu).

Diu el text que els deixebles eren a casa amb les portes tancades 
per por dels jueus. Per què tenien por dels jueus?  No ho sé... per 
què són els que van matar a Jesús?? Perquè tenien por que ara els 
perseguissin!!! 

Els deixebles tenien por, és veritat, perquè deurien pensar que si 
els jueus van agafar a Jesús, també els agafarien a ells. Molt bé!!
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Però mentre eren a casa amb les portes tancades va passar una 
cosa molt important, què va passar? Que va venir Jesús. Molt bé! 
En veure’l es van relaxar. Molt bé!

En aquest text Jesús els diu dues vegades... per cert, què els diu 
dues vegades? «Pau a vosaltres».
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Jesús els regala aquesta pau i també ens la regala a nosaltres. 
També igual que a ells, ens regala el seu Esperit, ens regala tot el 
que ell és, tota la seva pau, la seva manera d’estimar, de justícia, 
la seva forma d’apropar-se als més necessitats, la paciència, la 
bondat, la humilitat, Ell com que estima al seu Pare-Déu més que 
a ningú, rep totes aquestes qualitats que li venen del Pare, i ens 
treu si volem, l’enveja, l’orgull, el mal, la mentida... Per tant, si 
nosaltres acceptem l’Esperit de Jesús dins el nostre cor podrem 
arribar a ser com Ell, perquè ens transmetrà aquestes qualitats. 
Potser no les podríem aconseguir per nosaltres mateixos, però 
amb Ell sí que podrem.
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Una altra cosa, a part que els deixebles s’alegraren de veure el 
Senyor, Jesús els dóna un encàrrec, que em sembla que ja el vam 
escoltar en un altre oratori d’aquests dies de Pasqua... quin és 
aquest encàrrec? Què els diu?  Tal com el Pare m’ha enviat a mi, jo 
us envio a vosaltres... Què bé, heu estat molt atents... us felicito!!

En efecte, Jesús ens «envia» ara a nosaltres, a cadascú segons 
la seva edat.  Si recordem diumenge passat enviava els deixe-
bles a anunciar la bona Notícia del Regne, a convertir-los i a ba-
tejar-los... avui hi afegeix una altra cosa... quina és? Que als qui 
perdonaran els pecats, els quedaran perdonats, als qui no els perdo-
naran quedaran sense perdó. 
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El sagrament del perdó només el poden administrar els mos-
sens. Ells, pel ministeri de l’Església, tenen autoritat per perdo-
nar els pecats en nom de Déu. Tant el sagrament del baptisme, 
que es rep només una vegada i és el primer, com el sagrament 
del perdó, que el podem rebre sempre que hem fet alguna cosa 
que a Jesús no li agrada, ens netegen per dins i podem tornar a 
començar. Jesús sempre ens dóna una altra oportunitat. Els cris-
tians tenim aquest avantatge! Podem tornar a començar nous, 
nets i renovats, com si res hagués passat, perquè el Senyor ens 
ha perdonat.
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Què va fer Jesús als deixebles? Va alenar sobre ells... Els va dir: 
Rebeu l’Esperit Sant.

I després de rebre l’Esperit Sant, què va passar?  Que ja no van 
tenir por de sortir, ni d’anunciar a Jesús com el Salvador. Ells, acovar-
dits, els va entrar la mateixa valentia de Jesús i van anar a anunciar-lo 
a tothom. Molt bé!! Doncs quan rebem l’Esperit Sant també ens 
passarà el mateix a nosaltres. Ho volem?
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Pensem-hi un moment?:
• CREIEM QUE JESÚS ENS VA REGALAR EL SEU ESPERIT SANT?

• CREIEM QUE AQUEST ESPERIT ENS POT ARRIBAR A DONAR 
MOLTA PAU, AMOR I ENS AJUDARÀ A SER COM JESÚS,  SI L’AC-
CEPTEM?

Seguir i anunciar  Jesús ens surt del cor perquè Ell ens l’ha tocat 
primer. Ens ha donat el seu Esperit que és font de pau, de perdó, 
de misericòrdia... Ara cantarem aquest cant:  
(Ho farem amb gestos.. el pare, la mare, el catequista en fa un de mostra).

Cant: «Anem a anunciar» del CD Celebrem amb Jesús de Cor Nou.
Aquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirir

https://www.cornou.net/musica/adquirir
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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)

Jesús diu als deixebles i també a nosaltres:

«PAU A VOSALTRES. COM EL PARE M’HA 
ENVIAT A MI, TAMBÉ JO US ENVIO A 

VOSALTRES». LLAVORS ALENÀ DAMUNT D’ELLS 
I ELS DIGUÉ: «REBEU L’ESPERIT SANT..»
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5.- Preguem amb Jesús:
Moment en silenci, pensem què li podem demanar a Jesús. També 
li podem donar gràcies, tenim molts motius per agrair-li, podem 
demanar perdó, si l’hem «pifi at»...

Podem tancar els ulls una estoneta i estem en silenci i quan ens 
sembli podem compartir les pregàries que tinguem al cor, en veu 
alta.
(Suggeriments)

Senyor Jesús gràcies per donar-nos el teu Esperit Sant. 
GRÀCIES JESÚS.
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Senyor Jesús en el text d’avui ens dius «pau a vosaltres». Et dema-
nem que tots tinguem la teva pau en els nostres cors. PREGUEM.

Senyor Jesús et demanem que acollim l’Esperit Sant que ens re-
gales i que notem que el tenim a dins pels fruits de les nostres 
actituds. PREGUEM.

Senyor Jesús et demanem, en aquest temps que ja podem sortir 
una estona de casa, que tots siguem responsables en complir les 
normes que ens demanen. PREGUEM.
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Senyor Jesús et donem gràcies pels nostres mestres i professors 
que aquests dies han vetllat molt per nosaltres i han fet el possi-
ble per fer-nos arribar la seva estimació i tot el necessari com si 
anéssim a l’escola. GRÀCIES JESÚS.

Senyor Jesús et demanem per totes les persones que ho passen 
malament, pels qui ens han deixat, pels qui no tenen ningú. 
PREGUEM.

(Optatiu: Es poden escollir les que es vulgui, són orientatives, tot depèn si els infants 

en van compartint amb veu alta, per això és important deixar un espai generós des-

prés del silenci perquè 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 donarem les gràcies a Jesús, pel que ens ha dit: «Jo 
seré amb vosaltres cada dia fi ns a la fi  del món». Les hi donarem amb 
aquest cant.
Cant fi nal: «L’Església és una gran família» 
del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=raChsZ2N8UI

Cant fi nal: «L’Església és una gran família» 

https://www.youtube.com/watch?v=raChsZ2N8UI
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Pentecosta - 2020 

L’Esperit del Senyor 
https://www.youtube.com/watch?v=I5r36_gqftY

Kairoi

https://www.youtube.com/watch?v=I5r36_gqftY
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Vine, Esperit d’amor i pau! 
https://www.youtube.com/watch?v=PByvYq_4ChE

Toni Torrelles

https://www.youtube.com/watch?v=PByvYq_4ChE
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Vine Esperit
https://www.youtube.com/watch?v=S-igfxisq0g

Worship.cat

https://www.youtube.com/watch?v=S-igfxisq0g
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Pentecosta - 2020 

Deixar-nos dur per l’Esperit...
Recordeu els vaixells de vela? Sempre calia cercar els diferents vents que, juntament 
amb les corrents marines, menessin les naus cap el seu destí.
Els globus aerostàtics també se’n serveixen del vent, amb la pressió atmosfèrica, 
cercant els diferents corrents d’aire.
Els de la Colla dels Amics i les Amigues de Jesús, com si fóssim vaixells o globus 
aerostàtics, cerquem els corrents d’aire que ens duguin allí on volem anar.
De vegades, voldríem anar al port del perdó, però el vent de la rancúnia no ens ho 
permet. Sabem que hauríem de dirigir-nos cap el port de la sinceritat i la confi ança, 
però el vent de la mentida ens hi allunya.
L’Esperit de Deú, l’Esperit Sant, és la Força de l’Amor... Perquè estimem podem ser 
capaços de perdonar; perquè estimem som capaços de compartir; perquè estimem 
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ens esforcem en ser sincers; perquè estimem podem alegrar-nos de les coses «xu-
les» i «guais» que els altres tenen i/o fan (per comptes d’envejar-los i sentir gelosia)
Infl a un globus gran, tant com puguis...  Quan el tinguis ben infl at, ben infl at, deixa’l 
anar i segueix-lo, si pots... Segueix la seva trajectòria. Què ha passat? Què obser-
ves? Ara puja, ara baixa, de sobte gira, canvia de direcció... Ens pensem que farà 
una cosa i en fa una de diferent. Fora més fàcil lligar el globus i fer-lo anar per allà on 
vulguem. 
Amb l’Esperit ens passa el mateix. No sabem d’on ve, ni a on va. La Força de l’Amor 
em durà fer moltes coses que m’agradaran i em seran fàcils, però també d’altres que 
no em vindran tant de gust i em costaran més. Puc provar de lligar l’Esperit i fer-lo 
anar allà on vull jo, o bé puc deixar-lo fer, deixar-lo volar i seguir-lo! Em durà sempre 
ben a prop de qui em necessita per tal que l’estimi i l’ajudi.




