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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  enllaç audio cançó 

 
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 PER CONVIURE CAL SABER PERDONAR  

 

La Marta té un germanet més petit que es diu Oriol. Ara ha fet tres anys.  

L’Oriol serà un trapella. Vaja, ja ho és! Tot i que és tan petit, fa cada 

entremaliadura! L’altre dia, sense que la Marta se n’adonés, li va prendre un 
quadern. Al cap de dos minuts al voltant de l’Oriol era tot ple de fulls arrencats 
del quadern. Semblava com si una ventada hagués fet caure totes les fulles 

blanques d’un arbre. I l’Oriol, satisfet, vinga a guixar i pintar ara un full, ara 
un altre, i sense pensar-s’ho massa els arrugava i tirava enlaire…. 

La Marta, en veure-ho, de moment es va enfadar molt. Si l’Oriol hagués estat 
més gran, segur que no s’estalviava un parell de plantofades. Però té la sort 
de que encara és petit i no sap massa el que es fa. I la Marta ho veu i ho entén. 

I com aquesta entremaliadura, l’Oriol n’ha fet moltes d’altres. Com el dia de 
l’aniversari de la Marta en que el padrí de la Marta li va regalar una capsa molt 

especial de colors. Era aquella capsa que ella veia a l’aparador de la papereria 
que hi havia de camí a l’escola i cada dia s’aturava a mirar-la. La Marta va 
demanar a l’Oriol que siusplau no li agafés els colors d’aquella capsa, que ella 

ja li’n deixava d’altres. 

https://drive.google.com/file/d/1x9JBZ45h_5m0hv_qgxFDx0g2CSWAAyVV/view?usp=sharing


Així que ella va anar cap a la cuina a ajudar al pare a preparar el sopar, l’Oriol 
va agafar els colors nous de la Marta i va començar a pintar molt fort. Tan fort, 

que algunes puntes dels llapis es van trencar. La Marta en veure-ho va 
començar a plorar desconsoladament. L’Oriol va anar a abraçar a la Marta i li 
va demanar perdó. Després la Marta el va abraçar i li va fer un petó.molt gran. 

En el fons, L’Oriol no és pas dolent, no. Però, com que és petit i no s’adona de 
les coses, ho fa tot com li ve, com si tot el món fos seu. La Marta a vegades 

diu: “Ai, dolentot! Quina sort que tens de ser petit! 

Però és l’Oriol qui té sort de tenir una germana com la Marta, que comprèn 
que és petit i li passa per alt totes les trapelleries. 

El padrí a vegades diu: “de continuar així, aquest nen, de gran no hi haurà qui 
l’aguanti!” Però segur que a l’anar creixent l’Oriol canviarà. 

 
 

Reflexió sobre 

el conte per 
comentar amb 
els nens. 

 

Amb els ulls tancats puc preguntar-me què passaria entre la Marta i l’Oriol si 

la Marta no sabés perdonar: 
1- Nosaltres sabríem passar per alt les entremeliadures que fa l’Oriol? 
2- Quan ens fan enfadar, ens deixem portar per l’enrabiada o ens sabem 

controlar, com la Marta? 
3- Sabem estimar com la Marta que perdona l’Oriol una i una altra vegada? 

4- Quan hem fet una cosa que no està bé, sabem demanar perdó? 

La veritat és que perdonem moltes malifetes que ens fan. Si no fos així, per 
tot arreu hi hauria baralles. Tot i que perdonar no sempre ens és fàcil.   

Qui estima perdona.Qui més estima més perdona. 

Déu que estima més que tots els homes I dones del món plegats, ens ho 

perdona sempre tot. 

Pregàries 1- Jesús, ajuda’m a saber perdonar com ho fa la Marta. 
2.-Jesús, ajuda’ns a créixer i a fer un món sense baralles, 

3.- Senyor perdona’m perquè no sempre estic content i m’enfado fàcilment. 
4.- Senyor gràcies per aquesta estona de pregària aquí a casa amb la família. 
 

Parenostre Resar el Parenostre donant-nos les mans 

 

Cant final 

 

 

“Mai no fa mal (Estima, estima)” 

*Una cançó de Xesco Boix amb una tornada engrescadora que ens recorda que per sobre de 
tot l’important és estimar. 

Record de  
la Pregària 

Us passem un dibuix per pintar de la Marta i l’Oriol que juguen junts. Hi podeu 
fer el fons que vulgueu. 
 

Altres 
materials 

● El conte d’aquesta pregària s’inspira en alguns aspectes en la paràbola 
d’El servent sense compassió (Mt 18, 21-35). Amb els infants més 

grans podeu complementar aquesta pregària amb la lectura d’aquesta 
paràbola 

https://www.youtube.com/watch?v=s9kI2nrVyEc
https://drive.google.com/file/d/1G5rYeUUjGOMO8ZnlhTsj_Fo8sMvJwrva/view?usp=sharing
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C21-35%3F&id24=1&pos=0&set=15&l=ca


● En aquest enllaç trobareu una activitat per treballar el perdó i la 
reconciliació (extret del llibre Activitats en família de Laura Blanco i 

Sílvia Carbonell – Editorial Molina – 2002) 

● 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/ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UlDaBMEJ-llV-ZUaHrpGPgPIu8epo6w3/view?usp=sharing
https://pregaria.cat/activat-amb-jesus
https://purissimasabadell.org/catequesi-familiar/

