
TEMA 2
SOM UNA GRAN FAMÍLIA

coses concretes 

perquè la meva vida 

s’assembli a la dels 

primers cristians

COMPROMÍS 

RECORDA 
Com naixem a
la vida cristiana?
Naixem a la vida
cristiana pel do de
la fe i del Baptisme, 
en l’Església.

La família dels cristians és       t l’Església

Els cristians es reuneixen el       t Maria

La família de Jesús fou: Josep i      t diumenge

Els cristians es reuneixen els diumenges per celebrar  t l’eucaristia

relaciona

Com una mare que ens ny

als s s fills a p rlar,

l’esglés ens transmet

la f , ens ensenya
a seguir Jesús
i a pr gar com ell,
amb el parenostre

missatge secret

Paraules claus

LA FAMÍLIA

DEIXEBLES DE JESÚS

LA SAGRADA FAMÍLIA:

JOSEP, MARIA i JESÚS

ESGLÉSIA: FAMÍLIA DELS CRISTIANS

que he après avui?

la teva família i 

descobreix com és 

cada un dels seus 

components, quins 

són els seus gusts, 

com col·labora

en la família...

dibuixa

¿cóm es fa el senyal de la creu?

En nom del Pare (1)

i del Fill (2)

i de l’Esperit (3)

Sant (4)

NOM: ___________________________

CATEQUISTA: ______________________

DIA:____________________________

Procés de FE II
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© Bisbat de Mallorca - Dipòsit legal PM 1040-2018 - Setembre 2018



La família de Jesús

Quan van complir-se els dies
que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, (40 dies)
portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. 
Allà li varen posar el nom de Jesús, 
com ho havia dit l’àngel abans del seu naixement. 
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, 
se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret.  
L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; 
i Déu li havia donat el seu favor

La casa dels cristians és l’_ _ _ _ _ _ _ _

ciri pasqual

creu amb 
Jesús

Font
baptismal

ambó

altar

ciris

sagrari

capellà

escolans

seu

cristians

presbiteri

Maria

Associa amb una fletxa
el nom amb el dibuix

tots som fills de Déu

la teva familia amb Jesús

la familia de Jesús


