
PREGÀRIA - ORATORI 

  

 
 

 
*ESPAI ADEQUAT PER LA PREGÀRIA 
Ens trobem al lloc de la pregària on hi espera un catequista o mossèn, 
ens asseiem, ens relaxem.... musica de fons. 
 
1.- COMENCEM SALUDANT A JESÚS  
Cada un pot dir el seu nom... i si vol comentar alguna cosa en veu alta a 
Jesús.. Demanem la presència de l’Esperit Sant. 
 
*Cantem un cant:   
                            “Vine Esperit Sant” Cor Nou 
 
*Introduïm el tema tot repassant les presències de Jesús. (Al Sagrari, a la 
bíblia, enmig nostre, a la llum del ciri pasqual... ) 
*Com que Jesús ens parla al cor, però a través de la bíblia, ... 
 
2.-ARA ESCOLTAREM UN TROCET DEL QUE ENS VOL DIR . Estiguem 
atents.  
 
*El catequista llegeix un trocet de text de l’evangeli, avui serà de 
l’evangelista Lluc. 
 

Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes. (Llc. 
2,52) 
Breu silenci 
 
*El catequista explica el text deixant que ells diguin el que hi veuen, 
exemple: 

-Què vol dir que Jesús es feia gran i avançava en enteniment? 

-I que tenia el favor de Déu? 

-I que tenia el favor dels homes? 

Explicar: 

En aquest text podem veure un Jesús, home com nosaltres de carn i ossos. Ell 

creixia en estatura, en intel·ligència, però també creixia en Esperit. Aprenia a 

pregar, a parlar i dialogar amb Déu. Aprenia fets de Déu mateix escrits en les 

Escriptures. Junts tota la família pregaven a Déu, el lloaven i li donaves gràcies. 

JESÚS, ES DÉU I HOME VERITABLE 



Breu silenci 
 
3.-GUARDEM AL COR UN TROCET DEL QUE ENS DIU AVUI JESÚS: 
 
“JESÚS ÉS FEIA GRAN, AVANÇAVA EN ENTENIMENT I TENIA EL FAVOR 
DE DÉU I DELS HOMES”   (Repetir-ho dos o tres vegades amb el catequista.) 
Deixar que ho diguin sols, a veure si ho han guardat ben guardat al cor. Un per 
un, no parlar entre ells, només repetir el que han guardat i els altres en silenci. 
 
-VULL CRÈIXER EN TOTS ELS SENTITS, COM JESÚS? 
 
*Cant: “Jesús és el meu amic” Cor Nou 
 
4.-REPETIM AMB EL CATEQUISTA... 
 

 Senyor Jesús, Ajuda’ns a saber pregar al Pare. Preguem al Senyor.. 
Us  ho demanem Senyor. 

 Senyor Jesús, et donem gràcies per tots els “regals” que ens fas. 
Gràcies Senyor- 

 (Es deixa uns moments de reflexió en silenci, que cadascú parli a Jesús des 
del cor. Que li demani quelcom o li doni gràcies i després ho compartim amb 
veu alta en forma de pregària.) 

 Altres per compartir.. 
 
*Tan el catequista que imparteix la pregària com els catequistes de suport, 
poden compartir una pregària com ells. Tot seguit posem als peus de Jesús tot 
el que hem demanat i tot el que tenim al cor,...resant o cantant el 
PARENOSTRE. 
 
5.-Acabarem amb un cant:  “Oh, Senyor, et donem gràcies” Cor Nou 
 

 

 

 

 

“la parròquia lloc de trobada i casa de tots, surt a sevir a 

la societat amb l’alegria de l’evangeli” 

 
  
 

Cants:  Cor Nou; Dibuixos: FANO;  Elaborat per Imma Farré seguint els temes del catecisme “Jesús és el Senyor” 
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