
PRIMER CURS DE CATEQUESI

CATEQUESI FAMILIAR

T El material d’aquest primer curs és El primer quadern, basat en el Catecisme
Jesús és el Senyor.

T Aquest quadern està relligat en espiral, és el material amb el que treballen
els nens a casa i se l’emporten a la sessió amb les catequistes per veure el
treball fet a casa.

T En aquest quadern hi ha un total de 24 temes (sense numerar i separats en
7 apartats) que acostumen a coincidir amb temes del Catecisme. A més hi ha
les pregàries bàsiques.

T En seleccionem 7 temes centrals, un per cada mes (un mes n'hi ha dos).

T Per cada mes al costat del tema central indiquem uns altres temes com a
complementaris que també serà bo de treballar a casa.

T Els pares teniu el Nou Testament i la fotocòpia del tema central de cada mes
del Catecisme, d’acord amb el quadre del final. Aquesta fotocòpia se us dóna
cada mes en la sessió de la catequesi.

T En cada sessió preparem el tema central –i els complementaris– per a
treballar amb els nens a casa durant tot el mes.

T Us donarem, també, un altre full amb petites indicacions on hi haurà la
referència de cites del Nou Testament ja que en el material n’hi ha ben
poques.

T El quadre de tal com queda el curs és al darrera d’aquest full.



Mes Tema central Temes complementaris

Octubre (3) Déu ens parla: la Paraula de
Déu

Els cristians.

Som una gran família

Novembre (16: Jesús prega i compleix la
voluntat del Pare)

Déu és el nostre Pare i
nosaltres som els seus fills
(Parenostre)

Déu Pare és sempre
amb nosaltres

Desembre (10) Jesús, el Messies, neix a
Betlem

Prepareu el camí al
Senyor.

Maria, Mare de Jesús i
Mare nostra

Gener (11) Jesús és Déu i Home
veritable

El Baptisme de Jesús

Febrer (13) Jesús ens anuncia la Bona
Nova, l’Evangeli

Jesús ens porta el
Regne de Déu.

Jesús fa coses
admirables

Març (20) Passió i Mort de Jesús.

(21) Jesús va ressuscitar el
tercer dia

Jesús celebra la Pasqua

Abril (24) L’Esperit Sant dóna vida a
l’Església

Jesús ressuscitat ens
envia l’Esperit
Sant.

Avui, nosaltres som
l’Església
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