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Pregària 0-7                    

Parròquia de la Puríssima 

 

Proposta de 
guió a seguir 

per fer la 
Pregària 0-7 

en família 

 

● Cant d’entrada 
● Conte 

● Reflexió sobre el conte per comentar amb els nens. 
● Pregàries 

● Parenostre 
● Cant final 

 

 

Cant 
d’entrada 

 

JA SOM A LA PREGÀRIA 
 

Ja som a la pregària (2), 
i estem molt contents (2) 
TRA-LA-LA, TRA-LA-LA ! 

 
Asseguts en rotllana (2),  

també hi ha el Nen Jesús (2) 
TRA-LA-LA, TRA-LA-LA ! 
 

Ens diem Bona Tarda (2)  
i el conte comencem (2) 

TRA-LA-LA, TRA-LA-LA ! 
 

Conte LA MARINA I EL ROURE  -> Enllaç per mirar i llegir el conte  

 
 

Reflexió sobre 

el conte per 
comentar amb 
els nens. 

 

Amb els ulls tancats puc pensar en:  

 
● Igual que la Marina, ens enfadem amb els altres quan les coses no es 

fan com nosaltres volem? O bé mirem de resoldre els problemes sense 

enfadar-nos com ho fa el seu germà Ton? 

● Les coses van millor quan estem alegres, estimem i respectem als 

altres. Ens esforcem a estimar i estar alegres amb la família i els amics? 

● Jesús ens va dir “estima els altres com a tu mateix”. Si estimem, ens 

sentirem més alegres. Hi pensarem? 

 

Pregàries 1- Jesús, et demano que m’ajudis a ser alegre amb tots els qui m’envolten. 

2- Jesús, quan m’enfado, ajuda’m a comptar fins a deu abans de contestar 

malament o fer una cosa mal feta. 

3- Jesús, ajuda’m a respectar els altres encara que pensin diferent que jo. 

4- Gràcies per la gent que tinc al voltant que m’estima i em respecta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dE1UknZExEo&feature=youtu.be


 

Parenostre Resar el Parenostre donant-nos les mans 
 

 

Cant final TU JESÚS (cliqueu aquí per sentir la cançó) 
 

Vull, Senyor meu, agrair el que fas en mi.  
Vull cantar fort pel gran goig que em fas sentir.  
Gràcies per la vida, gràcies pel treball. 

Gràcies pel somriure, gràcies pels germans. 
 

Tu, Jesús, em dónes pau,  
La pau que fa viure el meu cor. 
Tu Jesús, em dius ben fort  

Que ens hem d’estimar de debò. 
 

Fes que el meu cor mai no deixi de cantar.  
Fes que tot jo visqui sempre al teu costat.  
Gràcies pel que em dones, gràcies pel descans. 

Gràcies pel conviure, gràcies pels infants. 
 

Record de la 

Pregària 

En aquest enllaç us adjuntem un dibuix per pintar d’un arbre molt alegre. Si 

l’imprimiu i el pinteu, ens en podeu fer arribar una fotografia a 
pregaria07@purissimasabadell.org . En la propera pregària el compartirem 

amb tota la comunitat 0-7 de la Puríssima. 
 

Altres 
materials 

● El conte d’avui ens recorda la Pregària de Sant Francesc d’Assís, una 
pregària que potser els infants més grans de la 0-7  ja poden 

entendre. Podeu fer aquesta pregària amb ells. La podeu trobar aquí 
 

● Com que el dia 17 de febrer comença la quaresma també us passem 
l’enllaç d’una vella Quaresma perquè cada setmana pugueu pintar-li 
una cama. 

 
● Us recomanem aquest recurs https://pregaria.cat/activat-amb-jesus. 

Són petites càpsules de pregària en format audiovisual, per pregar en 
família o en grup amb l'Evangeli del diumenge. Adreçades a nens i 

nenes d'entre 6 i 14 anys. 
 

Més info a https://purissimasabadell.org/catequesi-familiar/ 
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