
TEMA 4
DÉU PARE MAI ENS ABANDONA

que he après avui?

El nostre Pare és bo ens dona

la vida i ens estima molt

NOM: ___________________________

CATEQUISTA: ______________________

DIA:____________________________

Procés de FE II
+ Tema 4 de La Bíblia 

+ Pàgines 24 i 25
del Catecisme

Resar cada nit 

abans d’anar a 

dormir l’oració del 

Parenostre. Dema-

nar als pares que 

t’ajudin.

COMPROMÍS 

Fixau-vos en els corbs: no sembren, ni se-
guen, no tenen rebost ni graner i, no obs-
tant, Déu els alimenta. Doncs, quant més 
importants sou vosaltres que els ocells!. 
Fixau-vos com creixen els lliris: no filen, 
ni broden, i vos dic que ni Salomó en tota 
la seva riquesa estava vestit com qualse-
vol d’ells. Doncs, si l’herba, que avui està 
en el camp i demà la cremen, Déu la ves-
teix així, no farà molt més amb vosaltres, 
que sou els seus fills?».     
        (Lc. 12,24-28)

Gràciespregaria`
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Quines persones són importants per a tu?

RECORDA 

Per què deim que 

Déu és el nostre Pare? 

Deim que Déu és el 

nostre Pare perquè ens 

ha creat, té cura de no-

saltres i, portat pel seu 

amor, vol fer-nos fills 

seus a imatge del seu Fill,         

  Jesucrist.

Tots tenim una mica de por de la foscor, perquè 
no veiem què o qui està al nostre costat, no sa-
bem on anar, quina és la direcció justa. 
Déu és com la llum, perquè ens ajuda a compren-
dre el que és bo i ens indica quin camí hem de se-
guir. Saber que Déu és a prop nostre és com estar 
amb una llum enmig de la foscor: ja no es té por.

Déu és llum

pinta les lletres

DIBUIXA  UNA RELITAT CREADA PER DÉU

Pare nostre, que estau en el cel
sigui santificat el vostre nom.
Vengui a nosaltres el vostre Regne.
Es faci la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia
donau-nos Senyor el dia d’avui
i perdonau les nostres culpes
així com nosaltres perdonam
els nostres deutors, i no permeteu 
que caiguem a la temptació ans 
alliberau-nos de qualsevol mal. 
AMEN.

EnllAÇa ELs dibuixos amb cada Frasse del Parenostre


