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(de 6 a 12 anys)

Catequaesiinfants
					 per
És una catequesi inspirada en el mètode
Godly Play, un mètode que busca treballar
l’espiritualitat amb els infants. Es pot fer amb
nens més petits fins i tot.

portem per dibuixar, pintar, rellegir la
història, escriure, jugar amb el material que
portem, i fins i tot fer silenci.

Ambientació

7. Festa d’acció de gràcies amb Berenar

Consisteix a fer una catequesi en la qual els
infants puguin experimentar amb els sentits,
no només escoltar sinó interactuar i jugar
amb la catequesi (amb els materials).
- Cal crear un clima de confiança, ha de ser
un grup petit, de 10 a 15 infants màxim.
- Cal seure si és possible a terra i en rotllana,
de manera que els infants se sentin molt
còmodes.

Estructura
1. Presentació.
2. Fer una pregària inicial.
3. Narrar la història, explicant-la com un
conte.
4. Preguntes amb els infants sobre la
història
5. Resposta personal: Espai per a que els
infants puguin treballar allò que han rebut
de forma lliure, amb el que ells vulguin,
poden fer servir el material plàstic que

6. Oració a la capella

Material
•
•
•
•
•
•
•

Estampes per a nens
Imatges per a pintar
Figura de fusta d’en Joan Roig
4 dibuixos dels 4 eixos de la vida del
Joan
Material per a dibuixar, pintar, escriure
La Història del Joan
Llaminadures

Presentació
Podem començar presentant-nos als infants.
Ells es poden presentar també. Els infants,
que es posin una etiqueta amb el nom, i
quan es presentin que diguin quin és ell seu
animal preferit.
Cal fer-los conscients que ens hem trobat,
entre nosaltres, però que aquesta trobada
hi ha algú més, Jesús està present entre
nosaltres.
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Història
A tenir en compte
Per a explicar la història que serà narrada i
que descriurem a continuació, hi haurà un
suport físic. Una figura de fusta del Joan Roig,
i uns dibuixos que es podran anar fent servir
per a referenciar la història del Joan.
La Narració
Avui coneixerem un nou amic, us presento
en Joan Roig (ensenyar en Joan de fusta).
En Joan és un noi jove, que vivia al Masnou,
amb la seva família, i que té una vida molt
interessant.
Amic del Jesús (Dibuix 1r)
En Joan té un amic molt especial, un amic
del qual tots som amics, Jesús. Ja quan
tenia la vostra edat va començar fer-se
bon amic de Jesús. A casa, els seus pares,
li van començar a parlar de Jesús. Aquest
amic que va conèixer des de petit, el va
acompanyar tota la vida. Un dia mentre
anava a escola amb la seva mare, li va dir a
la seva mare: “Mama vull ses missioner, vull
que tothom conegui a Jesús i que tothom
l’estimés com ell l’estimava.”
En Joan va anar creixent sent amic de Jesús,
ell i els seus pares van haver de canviar
de ciutat i anar a viure al Masnou. De petit
doncs vivia a Barcelona, però després en
Joan va passar a viure al Masnou. Visqués on
visques sempre portava Jesús al seu costat.
A Masnou va trobar un grup de gent, així com
nosaltres, on anaven altres que també eren
amics de Jesús. Amb ells jugava, feia esport,
excursions, pregaven junts i parlaven plegats
amb Jesús.

Apòstols d’infants i joves (Dibuix 2n)
A més aquell grup d’amics ajudaven als
altres, es preocupaven pels altres. En Joan
es decideix a ajudar als altres de manera
especial. Li agrada molt estar amb els infants,
parlar de Jesús amb ell, i per això es fa
catequista. Estima molt als nens, els explica
coses de Jesús, a més es preocupa molt per
cadascun d’ells. Té sempre un detall amb ells,
sabeu que feia... els hi regalava llaminadures.
A més, els ensenya a pregar, a parlar amb
Jesús. Els ensenya com Jesús que sempre
l’acompanyava, també els acompanyava i
estava amb ells.
En Joan a més de cuidar als nens, també
treballava, com ho fan els grans. Amb els
amics de la feina, a més de cuidar-los i
preocupar-se perquè estiguessin bé, també
hi pregava i els explicava amb molta alegria
que tenia un amic especial: Jesús.
Quan parlava de Jesús sempre estava
content i feliç.
Amor a l’Eucaristia i l’Església (Dibuix 3r)
El millor amic d’en Joan era Jesús, allà on
anava en Joan estava Jesús amb ell. Hi havia
un lloc al qual al Joan li agradava molt anar,
a l’Eucaristia. Allà podia no només sentir que
estava a prop de Jesús sinó que amb els ulls
de la fe el podia veure. En Joan li agradava
anar a visitar Jesús a l’Eucaristia, pregar
en silenci al seu davant. Aquesta mateixa
experiència la podreu viure vosaltres el dia
de la primera comunió, i la vivim nosaltres
cada vegada que anem a Missa, trobem
Jesús en l’Eucaristia.
En Joan li agradava anar davant l’Eucaristia i
pregar parlar amb el seu amic Jesús, aquesta
experiència que tots podem fer, en silenci
parlar amb el nostre cor amb Jesús. Així
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nosaltres com en Joan, que volia estar a
prop de Jesús, anirem també a estar una
mica més a prop de Jesús, que és el que
feia en Joan. Quan Joan anava a la capella
li agradava portar amb ell, la Bíblia, i li
agradava molt pregar amb el relat que diu:
«M’estimes?», i en Joan pregava pensant:
«Jesús jo t’estimo, i et vull estimar més»...
(cf. Jn 21,15)
En aquells temps va haver-hi una guerra, i
l’Església va haver de tancar. Uns dies abans
en Joan havia descobert que per culpa
d’aquella guerra volien cremar l’Església, i ell
havia anat corrents a l’Església, i deia: «No
vull que la cremin, si cal em lligo a la porta i
així no ho faran». El seu amic capellà es va
enfadar amb ell i el va obligar a tornar a casa.
En Joan, com que l’Església era tancada, li
va demanar a un capellà amic seu si podia
guardar a casa l’Eucaristia, per portar-la als
malalts. Així ho va fer.
Testimoni del Senyor (Dibuix 4t)
Uns pocs dies després, de cop, a casa d’en
Joan va sentir cops de porta molt forts. Ell i
la seva mare es van espantar molt. En Joan
corrents va sortir a buscar a l’Eucaristia, i
va decidir combregar, així tenia Jesús molt
a prop, com el teniu o el tindreu quan feu la
comunió. Això el va tornar més valent.
Els cops continuaven, i va obrir la porta amb
valentia... Eren uns homes dolents que venien
a endur-se al Joan. El volien agafar només
perquè era amic de Jesús. El van agafar i se’l
van endur. Abans de marxar en Joan, que
tenia més força que mai, li va dir a la seva
mare: «God is with me», que vol dir, «Déu és
amb mi».
El van portar fins a un lloc apartat a prop de
Santa Coloma, allà el van matar. En Joan

però sentia tan a prop a Jesús que abans
els va dir: «Que Déu us perdoni, com jo us
perdono». Aquells homes que el van matar
diuen que gairebé el perdonen, deia coses
tan boniques de Jesús.
En Joan mort, però va al cel, allà està per
sempre amb Jesús, i d’allà podem tenir-lo
per sempre com amic. Ell sempre està amb
el seu millor amic, Jesús, i allà ell ens ajuda a
ser amics de Jesús també.
Ara el dia 7 de novembre celebrarem que
el Joan és al cel amb la seva beatificació,
serà així a la llista dels amics de Jesús per
sempre.

Preguntes
Són preguntes curtes per ajudar a
comprendre la història, no cal fer-les totes
si no es vol, depèn del grup de nens. Les
que tenen (*) són les essencials.
Es pot fer com un joc o per grupets, segons
el catequista, però que els infants puguin
participar, i no només un de sol.
• Qui era en Joan?
Que els nens facin un resum de què els ha
quedat, recordant que Jesús era amic de
Jesús.

•

Sou amics de Jesús com el Joan?
Que cada nen expliqui qui és per ell Jesús,
amb llibertat, pot ser una excusa per
descobrir coses o experiències dels infants.

•

On va viure el Joan?
Al Masnou.

•

Que volia ser en Joan de gran? (*)
Missioner.
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•

Resposta Personal

•

Que regalava el Joan als nens sempre?
Llaminadures.

Després de les preguntes. Hi ha aquest espai
de resposta personal.

•

Anava sempre sol el Joan?
Anava amb Jesús sempre.

És un espai per a què els infants puguin
treballar allò que han rebut de forma lliure,
amb el que ells vulguin, poden fer servir el
material plàstic que portem per dibuixar,
pintar, rellegir la història, escriure, jugar amb
el material que portem, i fins i tot fer silenci.

•

On trobava Jesús amb més força? (*)
A l’Eucaristia.

•

Aquí els infants podran jugar amb el Joan
i els dibuixos.

•

Que va fer quan va saber que volien
cremar l’Església?
S’hi va lligar per a què no ho fessin.

•

A més tindran cada infant un dibuix en
blanc i negre del Joan Roig que podran
pintar.

•

Que va fer quan els homes dolents van
picar a la porta?
Va combregar, amb Jesús en el pa,
l’Eucaristia.

•

Podran escriure sobre el que han sentit.

•

Fer silenci i pregar.

•

Podran llegir la història del Joan.

•

Que va fer quan el van agafar? (*)
Li va dir a la seva mare «God is with me».

•

Podran pintar.

•

Que va fer just abans de morir? (*)
Va perdonar els qui el mataven.

Oració a la capella

•

Com en Joan feia, nosaltres també farem.

Com ajuda als altres?
Es fa catequista.

Com estava el Joan quan parlava de
Jesús?
Sempre content.

•

On és ara en Joan? (*)
Amb Jesús al cel.
Proposem també unes preguntes per a la
resposta més lliure dels infants, ens serviran
també per introduir el següent moment:

Si és possible davant del Sagrari i fins i tot
es pot fer una petita exposició al Santíssim.
Ell que estimava tant Jesús li agradava anar
davant seu a l’Eucaristia i li pregava, això ho
podem fer nosaltres avui. Podem posar-nos
davant de l’Eucaristia i pregar a Jesús.

•

Que és el més important del que hem
escoltat?

•

On us situeu dins la història? A prop de
qui?

Cant Inicial

•

Que canviaríeu de la història, sense que
canviï el sentit? Que faríeu diferent?

Ens disposem a pregar a trobar-nos amb

Introducció a l’oració
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Jesús, ell ens vol parlar al nostre cor, diu
l’evangeli de Joan, que «Jesús passejava amb
Pere, i li pregunta a Pere: “Pere m’estimes”»
(cf. Jn 21,15). Aquesta pregunta que Jesús fa
a Pere, i que també feia en el cor en Joan,
ens la fa avui a cadascú de nosaltres, ara en
silenci, tanca els ulls i en el teu cor adona’t
com Jesús diu «Judit m’estimes?», «Laura
m’estimes?», «Joan m’estimes?», (posar
exemples dels noms dels infants), pensa en
com estimes a Jesús, i digue-li «Sí t’estimo».
I pensa en com l’estimes, on quan...

Acció de gràcies
Els infants es retroben, allò que han fet és
per a ells, no és per a compartir-ho, forma
part de la seva intimitat amb Déu. Ara és
un moment per berenar, per estar feliços i
donar gràcies.
En acabar donar als nens llaminadures,
l’estampa del Joan i les polseres amb la
inscripció «God is with me», se’ls convidarà a
fer-se seu aquest lema.

Silenci per a pregar.
Cant meditatiu.
Oració del Parenostre.
Com en Joan feia, i com Jesús ens ensenya
podem pregar junts Pare Nostre.
I per acabar preguem a Jesús i demanem la
intercessió del Joan.

Oració Final
Oh Jesús,
Que ens heu donat al Joan
Com exemple de vida i amistat amb tu.
Et demanem que per la seva intercessió
Ens ajudi a trobar-nos amb tu,
A ser amics teus i a fer sempre el bé,
I que no tinguem por de dir
que som amics teus.
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Apèndix
Dibuix 01
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Dibuix 02
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Dibuix 03
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Dibuix 04
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Dibuix d’en Joan

