
PREGÀRIA- ORATORI 

  

 
 

 
 
* L’ESPAI ADEQUAT PER LA PREGÀRIA 
Anem tots al lloc de La sessió 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... “Hola 
Jesús, sóc...” 
*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... ). Hi ha també records de Jesús... hi han 
fets de la seva vida que ens el recorden, encara que no hi estigui present ara i 
aquí.... Per exemple, el bateig...es un record perquè és un fet que va passar, no 
una presència. 
*Una de les maneres que sabem que Jesús es fa present és en la bíblia, doncs ... 
 
 
2.-ESCOLTEM UN TROCET DEL QUE ENS VOL DIR . Estiguem atents.  
 
*El catequista,o pare/mare, llegeix el següent  text de l’evangeli, avui serà de 
l’evangelista Marc. 

  9 Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el 

Jordà. 10 I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, 

com un colom, baixava cap a ell. 11 I una veu digué des del cel:  

--Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut. (Mc, 1, 9-11) 

Breu silenci 
 
*El catequista  recondueix la reflexió deixant espai de resposta pels 
nens/es. Ho enceta amb les següents preguntes: 

-Jesús va ser batejat?    Per qui? 

-Què va passar mentre sortia de l’aigua?  Que creieu que vol dir? 

Explicar: 

Jesús és fa batejar per Joan. Ell encara que sense pecat, vol una humanitat 

nova, on regni l’amor i la pau. Per tant Jesús mateix aposta pel baptisme, pel 

submergir-se a l’aigua de la VIDA, per tal de renovar el món. En el seu baptisme 

EL BAPTISME DE JESÚS 



veiem que Déu mateix l’anomena fill, igual que ens ho diu a cadascú de 

nosaltres quan ens bategen. Tots rebem la mateixa força i la mateixa llum que va 

rebre Jesús, ell va ser el primer, i nosaltres el seguim. Quan ens van batejar Déu 

mateix ens va dir al nostre cor, “aquets es fill meu, el meu estimat”, només cal 

que nosaltres acceptem ser fills seus. Ho acceptem? 

Breu silenci 
 
 
3.-GUARDEM AL COR UN TROCET DEL QUE ENS DIU AVUI EL TEXT: 
 
“TU ETS EL MEU FILL, EL MEU ESTIMAT; EN TU M’HE COMPLAGUT”   Si 
volem podem dir-ho amb el nostre nom.. per exemple: “Tu ets el meu fill/a, Maria, 
Núria, Berta, Joel, Gerard,.. el/la meu/meva estimat/da;  en tu m’he complagut”  
(Repetir-ho dos o tres vegades amb el catequista.) 
Deixar que ho diguin sols, a veure si ho han guardat ben guardat al cor.  
 
-EM VULL SENTIR FILL/FILLA ESTIMAT/DA DE DÉU? 
 
 
4.-REPETIM AMB EL CATEQUISTA... 
 

 Senyor Jesús, Ajuda’ns a saber-nos sentir sempre germans i 
germanes teus. Preguem al Senyor.. Us  ho demanem Senyor. 

 Senyor Jesús, volem sentir-nos fills i filles de Déu. Preguem al 
Senyor..Us ho demanem Senyor- 

 Altres per compartir... 
Deixem un moment en silenci.. i després compartirem.. 
 
*Ara demanem a Jesús que aculli les nostres pregàries, ell sap més que nosaltres 
el que ens convé. Tot resant el PARENOSTRE. 
 
5.- Acabarem amb el cant:  “JO T’ADORO JESÚS” 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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