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CATEQUESE 
CAMIÑAMOS AO ENCONTRO DE XESÚS 

 

 
 

MATERIAL PARA CATEQUISTA  
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1 Ficha 1.1 Deus está preto de nós e quérenos 
 
 1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
 3.- Mirando para a portada da ficha, escriben e contestan estas preguntas 
no caderno:   ¿Cómo se sinte ese pai? 
   ¿Cómo se sinte o neno? 
   ¿Cómo se sinte Deus con nós? 
 
 4.- Pintan a portada da ficha. 
 
 5.- Fan o que se di na páxina 2 da ficha, pero faise nunha cartolina, na 
que arriba de todo temos escrito “¡CANTO SE QUEREN!”. (Deixamos un 
espazo no final da cartolina na que despois imos escribir “O noso Deus é bo, 
danos a vida e quérenos. Isto escríbese despois de ter pegados os recortes das 
fotos). 
 
 6.- Lemos a páxina 3 o apartado “para recordar”, e dámoslle a folla do 
noso Pai para ler e colorear. 
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2 Ficha 1.2 Con que cousas tan fermosas  
nos agasalla Deus 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

 
 3.- No caderno van ir escribindo cousas fermosas da natureza. Cada 
neno vai dicindo unha e todos toman nota no caderno. Cando xa teñan dito 
bastantes escriben a frase da portada da ficha “un mundo marabilloso. Grazas 
Señor”. 
 
 4.- Pintan a portada da ficha. 
 
 5.- Fan a páxina 2. 
 
 6.- Escriben nunha páxina do caderno que despois poidan arrincar esta 
oración da páxina 3 cambiando o inicio que pon bos días e pomos boas noites: 
   Boas noites, noso pai, graciñas ... 
   Graciñas, moitas grazas Pai Deus. 

 
7.- Lemos entre todos a oración, arrincan a folla, e a levan para casa 

para que a lean todos os días antes de durmir (poden lerlla aos seus 
familiares). 
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3 Ficha 2.1 Estamos bautizados  
e somos fillos de Deus 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

 
 3.- Escriben no caderno esta frase  
“Eu fun bautizado no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo”. 
 
 4.- Achegámonos cos nenos á igrexa, e ensinámoslle a pía bautismal na 
que se bautizan con auga todos os nenos da parroquia.  

 
5.- Fan un debuxo da pía bautismal imaxinando como sería o seu bautizo 

e quén estaría alí. (Para este debuxo poden estar na igrexa para que lle resulte 
máis fácil ver o que había no seu bautizo). 

 
6.- Explicamos que o día do seu bautizo os seus pais tamén acenderon 

unha vela. (Ensinámoslle aos nenos o cirio pascual, foi a vela que estaba 
acendida o día no que eles foron bautizados). 

 
7.- Colorean a portada da ficha. 
 
8.- Escriben no caderno:  

“¿Que acontece no noso interior cando recibimos o bautismo? 
Polo sacramento do bautismo Deus fainos fillos seus, e renacemos a unha vida 
nova de amizade con El.” 
  

9.- Completamos as frases da páxina 3  
 
10.- E se dá tempo coloreamos a páxina 2. 
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4 Ficha 2.2 Os cristiáns formamos  
unha gran familia 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

 
 3.- Nunha cartolina temos feito un debuxo da igrexa da parroquia, temos 
escrito na cartolina “os cristiáns formamos unha gran familia”, e dentro do 
debuxo imos ir pegando os debuxos que os cativos fan. En folios teñen que 
facer un debuxo de cada persoa que vive na súa casa escribindo dentro o nome 
da persoa, logo recórtano e pégano dentro da igrexa. Van ir descubrindo que a 
igrexa está formada por persoas, e xuntos facemos unha gran familia. Usando 
as revistas poden ir recortando e pegando caras de persoas ata encher todo o 
debuxo da igrexa.  
  

4.- Facemos a páxina 3 da ficha completando a frase. 
  

5.- Escriben no caderno: 
“A igrexa é a gran familia dos que seguimos a Xesús. Somos cristiáns porque 
temos unha mesma fe, porque rezamos como Xesús nos ensinou, porque 
formamos unha comunidade e porque procuramos amarnos.” 
  

6.- Se dá tempo colorean a ficha 
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5 Ficha 3.1 Xesús invítanos a ser seus amigos 
 

1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
  
 3.- Escriben no caderno: 
“Eu teño amigos” 
  

4.- Debuxan aos seus cinco mellores amigos, poñen debaixo de cada 
debuxo o nome desa persoa. 
  

5.- Colorean a portada pondo nome a cada neno do debuxo. 
  

6.- Ensínanlle aos compañeiros os debuxos e din quen son. 
  

7.- Falámoslle de que Xesús tamén tivo amigos, escriben no caderno: 
 “Estes foron amigos de Xesús: Lázaro, María Magdalena, Marta, Xoana, 
Pedro, Andrés, Santiago, Xoán, Felipe, Bartolomeu, Mateo, Tomé, Xudas de 
Tadeo, Santiago de Alfeo, Simón o Celota ... 
  

8.- Fan a páxina 2 da ficha. 
  

9.- Escriben a oración da páxina 3. 
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6 Ficha 3.2 Ser un bo amigo de Xesús 
é estar atentos ó que el nos pide 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

  
 3.- Escriben no caderno: “Quero que sexamos amigos sempre”. 
  

4.- No caderno debuxan tres ou catro amigos que lle gustaría que sempre 
foran os seus amigos. 
  

5.- Escriben algo sobre cada un dos seus amigos. Poden escribir de 
calquera cousa: algo que fixeron xuntos, algo que se prestaron, (bicicleta, 
xoguetes, escola, verán, vacacións, algo que lles pasou ... 
  

6.- Faise a páxina 2 da ficha, e coloreamos.  
  

7.- No caderno escriben e contestan a esta pregunta: ¿Que podemos facer 
para ser máis amigos de Xesús? (Aquí sería bo falarlle de que para ser amigos 
de Xesús primeiro temos que ser amigos entre nós, de xeito que cando 
facemos ben cos amigos estamos conseguindo que Xesús sexa o noso amigo) 
  

8.- Facemos a páxina 3 da ficha completando as frases. 
  

9.- Escribimos no caderno: “Para recordar” e copiamos a pregunta e a 
resposta de ¿Que é seguir a Xesús? 
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7 Ficha 4.1 Podemos responder si ou non  
a Deus 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

  
 3.- Traballamos a páxina 2 da ficha, e o que van ter que facer é: copiar 
dous dos debuxos no seu caderno, e escribir unha historia inventada sobre o 
que cada debuxo suxire (Ollo que se fixen en que hai dúas historias boas e 
dúas historias malas). É como se contaran un conto. A historia que escriban 
sobre cada debuxo ten que ter unha cantas liñas. Teñen que elixir un debuxo 
de ben e outro de mal (unha historia que acaba ben e outra que acaba mal) 
  

4.- Logo teñen que contar cada un a historia que fixo de cada debuxo. 
  

5.- Agora falamos de que as persoas ás veces facemos as cousas ben e 
outras veces facemos as cousas mal, ás veces co que facemos dicímoslle si a 
Deus, e outras veces co que facemos dicímoslle non a Deus. 
  

6.- Facemos na ficha o debuxo que nos suxire, e pomos cor a todos os 
debuxos. 
  

7.- Completan a frase da páxina 3. 
  

8.- Escriben no caderno: “Para recordar” e copian as preguntas 1 e 3 
coas respostas. 
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8 Ficha 4.2 María,  
a muller que dixo “si” a Deus. 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  

 
 3.- Partimos de dunha pregunta ¿Que sabemos de María?. No caderno 
escribimos esta pregunta, e imos dando resposta. Cada cousa que vaian 
dicindo os nenos vana escribindo no seu caderno, como resposta á pregunta. 
  

4.- Pintamos a páxina catro da ficha. Trátase dunha oración para 
rezarlle a María. Colorean cada palabra da oración cunha cor distinta. 

 
5.- Copian no seu caderno unha canción “Esa é María”, e fan un 

debuxo de Santa María. 
 
 MARÍA 

 
1.- Que bonito, despois do traballo,  

recollerse ó calor do fogar 
e sentir esa fala tan doce,  
dunha nai que te sabe esperar. 
Que bonito nas noites de insomnio,  
cando o medo te vén desvelar, 
escoitar unha nana suave  
dunha nai que te ven arrolar. 

 
Esa é María, é nosa nai,  
doce naiciña comigo vai. 
Esa é María, é nosa nai,  
doce naiciña comigo vai. 
 
2.- Que bonito sentir na dor  

esa man que sabe acariñar, 
esa man que consola e alivia,  
esa man que te pode curar. 
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Que bonito atopar no perigo  
un braciño ó que se agarrar, 
que bonito ter unha Naiciña  
á que os fillos poidamos chamar. 

 
 6.- Cada neno vai ir dicindo cal é a frase da canción que máis lle gusta, 
e os resto dos nenos van escribir no seu caderno o nome do neno e a frase que 
máis lle gusta. 
  

7.- Coloreamos a portada da ficha. 
  

8.- Completan a páxina 2 da ficha. 
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9 Ficha 5.1 Cando pecamos dicímoslle “non”  
a Deus e aos demais 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- ¿Que terá feito este neno da portada da ficha para sentirse así? 

¿Terá feito ben ou terá feito mal?. 
 
4.- Imos facer un debuxo que exprese algo que as persoas teñamos 

feito mal coa natureza e a terra (por exemplo un incendio do monte, ou un 
sitio de basura tirada, ...), facemos outro debuxo de algo que os nenos teñamos 
feito mal na escola (por exemplo uns nenos pelexando, ou facendo burla dos 
profesores, ou desobedecendo, ...),  facemos un terceiro debuxo de algo que 
nós teñamos feito mal na nosa casa.  

 
5.- Miramos en revistas e recortamos cousas malas que fan os maiores 

e pegámolos nunha cartolina. Falamos cos nenos sobre como as persoas 
facemos moitas veces cousas malas que nos alonxan de Deus e dos demais. 

 
6.- Facemos o que nos propón a ficha na páxina dúas. 
 
7.- Completamos as frases da páxina tres da ficha. 
 
8.- Copiamos no caderno o apartado para recordar da páxina tres. 
 
9.- Facemos un debuxo, pero agora en vez de facer as cousas mal coa 

natureza, na escola e na casa, agora facemos cousas ben. 
 
10.- Coloreamos a ficha. 
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10 Ficha 5.2 Xesús perdoa sempre 
 

1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- Presentamos aos nenos o libro da biblia, en concreto o novo 

testamento, e dicímoslle que nese libro é no que están escritas as cousas da 
vida de Xesús. 

 
4.-  Imos ler un conto que lles conta Xesús aos veciños do seu tempo, é 

un conto que fala dun pai que tiña dous fillos. (Evanxeo de Lucas, capítulo 15 
versículos 11-32) está na páxina 188-189. É un texto algo longo e de cando en 
vez podemos facer preguntas para que os nenos estean máis atentos. 

 
5.-  Falamos cos nenos recordando os distintos momentos do conto de 

Xesús, (é bo que o vaian contando eles recordando o máximo de cousas 
posible), e preguntámoslle ¿Cal é o mellor personaxe deste conto, e porqué?, 
¿Que fixo de mal cada un dos fillos?, ¿Cando foi bo o pai con cada un dos 
fillos? 

 
6.-  Traballan a páxina 2 da ficha. 
 
7.- Copian no caderno o apartado “para recordar” que aparece na 

páxina 3 da ficha. Copian a primeira pregunta e a primeira resposta. 
Explicámoslle aos nenos a resposta. 

 
8.- Dámoslle a folla solta para que a coloreen e a completen coas 

palabras que mellor pareza. (Axudamos cos textos da folla para o catequista). 
Se os nenos queren poden levar a folla para a casa e acaban de coloreala. 
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11 5.3 Polo sacramento do perdón  
facémonos máis amigos de Deus e dos demais 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- Recordamos aos nenos o que fixemos a semana pasada, e falamos 

de cómo cando facemos algo mal necesitamos pedir perdón. 
¿De que temos que pedirlle perdón á natureza? 
¿De que temos que pedir perdón na escola? 
¿De que temos que pedir perdón na casa? 
 
4.- Falamos cos nenos para que eles vaian dicindo de que cren que 

teñen que pedir perdón os maiores. (guerras, odios, violencias, fames, roubos, 
mentiras, ... )  

 
5.- Falamos cos nenos de que na igrexa e con Deus tamén temos que 

pedirlle perdón. Escriben no caderno esta pregunta: ¿Que esixe de nós 
celebrar o perdón que Deus nos dá?. E escriben esta resposta: cambio, 
confianza, reconciliación, humildade, amor, arrepentimento, renovación.  

Estas son as sete palabras que teñen que buscar na sopa de letras da 
páxina dúas da ficha. 

 
6.- Copian no caderno a primeira frase da páxina tres e copian a 

oración “Eu absólvote ... santo”. Con estas palabras celebramos o perdón que 
Deus nos dá e que vivimos na igrexa. 

 
7.- Lemos entre todos a oración da última páxina, é unha oración que 

usamos casa domingo na igrexa, e con esas palabras estamos pedíndolle a 
Deus que nos perdoe. Se dá tempo intentarán aprendela, polo menos unha 
parte.  
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12 6.1 Na misa escoitamos a Palabra de Deus 
 

1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- Presentamos aos nenos o libro da biblia. 
 
4.-  Copian no caderno o apartado “para recordar” que aparece na 

páxina 3 da ficha. Copian a primeira pregunta e a primeira resposta. 
 
5.-  Falamos da biblia como o libro que nos fala de Deus e de Xesús. 

No caderno facemos un debuxo da biblia. 
 
6.-  Pomos cor ao debuxo da portada. 
 
7.-  No caderno facemos o exercicio da páxina 2 da ficha. Así, nunha 

páxina do caderno imos pegar os recortes de “atendemos”, noutra páxina 
pegamos os recortes de “non facemos caso”, noutra páxina pegamos os 
recortes de “cumprimos e facemos o que nos din”. 

 
8.-  Pomos cor ao debuxo da última páxina da ficha. 
 
9.-  Se dá tempo, imos ir lendo os nomes dalgúns dos libros que veñen 

na bilia. 
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13 Ficha 6.2 Na misa celebramos a cea de Xesús 
unidos no amor e na ledicia 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- Imos organizar con imaxinación unha cea. Copian e contestan estas 

preguntas: 
  -¿Que imos celebrar, que imos recordar? 
 
  -¿que imos comer, cal vai ser o menú? 
 
  -¿que imos beber? 
 
  -¿Quen son os 12 invitados? 
 
  -Durante a cea ¿de que ou de quen imos falar? 
 
4.- Nunha páxina do caderno van intentar expresar cun debuxo a cea 

que estiveron imaxinando. 
 
5.- Traballamos o debuxo da portada, tamén é unha cea. Imos 

completar estes datos desa cea: -¿A quen recordamos con esa cea?, ¿que é o 
que comeron?, ¿que é o que beberon?, ¿quen eran as persoas convidadas a 
aquela cea?, ¿de quen falaron naquela cea?. Trátase de facer lembranza da 
última cea de Xesús cos seus amigos os apóstolos. Foi unha cea na que 
compartiron pan e viño, e o mesmo Xesús lles pediu que para que o lembraran 
o que debían facer era sentarse ao arredor dunha mesa e compartir pan e viño 
(é o que facemos os cristiáns cada domingo na misa cando como parroquia 
nos xuntamos arredor da mesa do altar e celebramos recordando aquela cea de 
Xesús). 

 
6.- Facemos a páxina 2 da ficha. 
 
7.- Facemos a páxina 3 da ficha. 
 
8.- Coloreamos a última páxina 
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14 Ficha 7.1 Xesús é o pan de vida 
 

1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 

3.- Imos completar a serie de debuxos que temos na páxina 2 da ficha. 
É unha serie que amosa o medrar dunha persoa dende que é bebé ata que é 
avó. Feitos os debuxos imos dicir algo que corresponde a esa idade: 

Bebé: hai que darlle de comer, hai que ensinarlle a falar, hai que 
axudarlle a camiñar, ... 

Mozo: estudar, namorarse ... 
Adulto ou pais: traballar, coidar dos fillos ... 
Maior ou avós: coidar dos netos, xubilarse, ser axudado ... 

 
 4.- No caderno van a elixir unha actividade propia de cada idade, e van 
facer un debuxo de cada etapa da vida. 
  

5.- Completamos agora outra serie de debuxos que teñen que ver co 
pan: 
 Debuxamos sementes de millo e trigo plantados nun campo 
 Debuxamos as plantas xa grandes con espigas de millo e trigo apunto de 
recollelas 
 Debuxamos ao panadeiro facendo as barras de pan 
 Debuxamos barras e bolas de pan 
   Xesús quixo empregar o pan coma un xeito de recordar a súa vida. 
Compartir o pan que Xesús nos dá é o que facemos os cristiáns cada vez que 
nos reunimos para celebrar a misa. (Recordamos o que fixemos na ficha 6.2). 
  

6.- Traballamos a páxina 1 da ficha fixándonos no título, e coloreando 
a páxina. 
  

7.- Copiamos no caderno a oración que temos na páxina 4 da ficha, e 
coloreamos o debuxo da mesma páxina. 
  

8.- Falamos de que os cristiáns para lembrarnos de Xesús reunímonos 
arredor da mesa do altar e compartimos pan. Xusto antes de comer o pan ao 
que Xesús nos convida os cristiáns rezamos a oración que temos na páxina 3. 
Imos aprendela de memoria. Podemos copiala no caderno. 
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15 Ficha 7.2 Se participamos da mesa de Xesús 
temos que querernos coma irmáns 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Despois de por o nome á ficha copian o título no caderno.  
 
3.- Imos colorear a portada da ficha fixándonos no texto. Imos pedirlle 

aos nenos que respondan a esta pregunta: Cando somos irmáns?. Cada neno 
vai dicindo exemplos de sermos irmáns na casa, ou na escola, ou cos amigos 
ou cos veciños. No caderno poñen o nome de cada compañeiro de catequese e 
escriben o exemplo de ser irmáns que cada un vai dicindo. 

Rematan de colorear a portada da ficha. 
 
4.-  Facemos a páxina 2 da ficha, coloreando o debuxo, as letras e 

completando as frases. 
 
5.- Copian no caderno o apartado “para recordar” da páxina 3.  
 
6.- Lemos con calma e explicamos a páxina 3 da ficha e cada neno vai 

colorear con ceras ás dúas frases que lle parecen máis importantes, e despois 
cada neno lee as frases que coloreou. 

 
7.- No caderno facemos un debuxo de cada unha das cinco cousas que 

nos din as frases que aparecen na páxina 4 da ficha (facemos un debuxo de 
compartir as cousas, facemos un debuxo de facer as paces, facemos un debuxo 
de alegrar aos nosos pais, facemos un debuxo xogando xuntos, facemos un 
debuxo de axudar aos máis necesitados). Ao tempo que debuxan e colorean 
estas cousas falamos con eles de que é así como facemos realidade o desexo 
de Xesús de amarnos uns a outros coma irmáns. 
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Tema final e resume de todo o traballado 
 

1.-    Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- Hoxe, estamos rematando o temario desta carpeta e do que se trata 
é de repasar todo o que estivemos facendo ao longo do curso. 
   O primeiro que facemos é ler entre todos os títulos dos temas que 
traballamos. 
 

3.- Despois de telos lido o que facemos é que cada neno escriba no 
caderno os números e os títulos dos cinco temas que prefiran  
 

4.- Cada neno vai ler os temas que elixiu e comprobamos se coinciden 
nalgúns. Se coinciden mellor porque agora do que se trata é de que fagan un 
debuxo do tema no que máis nenos teñan coincidido. Se non coincidiran en 
ningún dos temas dá igual e serán as catequistas as que decidan cal pode ser o 
tema máis importante e os nenos terán que facer un debuxo relacionado con 
ese tema. 
 

5.- Para rematar poden escribir no caderno unha oración a Xesús na 
que lle falen e lle agradezan o que este ano foron compartindo na catequese. 
 

6.- Tamén as catequistas poden dicir o que máis lle gustou das 
catequeses deste curso, e poden tamén valorar positivamente os esforzos que 
os nenos foron facendo ao longo de todo o ano. 
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Temas especiais 1 O NADAL 
Xesús, o Mesías, naceu en Belén 

 
1.- Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.- Desta vez empezamos lendo o pedaciño do evanxeo que nos 

recorda como foi o nacemento de Xesús.  
 
ASÍ NOS CONTA O EVANXEO DE LUCAS 
 
   Saíu daquela un decreto do emperador Augusto, ordenando o 
empadroamento de todo o mundo. E todos, fóronse empadroar á súa cidade. 
Tamén foi Xosé á vila chamada Belén, para empadroarse con María, a súa 
muller, que estaba embarazada.  
   E resultou que, estando alí, chegoulle o tempo do parto, e deu á luz a o seu 
fillo. Envolveuno nuns pañales e deitouno nun pesebre, na corte das bestas, 
porque dentro da pousada non había lugar para eles. 
   Había naquela comarca uns pastores que pasaban a noite a o descuberto 
vixiando o seu rabaño. Presentóuselles un anxo do Señor, eles levaron un 
gran susto. Pero o anxo díxolles: 
-Non vos asustedes, que vos veño anunciar unha boa nova: vai haber unha 
gran alegría para todo o pobo. Hoxe na vila de Belén naceuvos un Salvador, 
o Mesías, Señor. Este é o sinal: atoparedes unha criatura envurullada e 
deitada nun pesebre, nunha corte. 
E, de súpeto,unha voz dicía: 
-¡Gloria a Deus no ceo e na terra paz ás persoas que gozan do seu amor!.     
   Dixeron, entón, os pastores entre eles: -Vaiamos a Belén ver o que sucede. 
   Foron a correr e atoparon a María e mais a Xosé, e á criatura deitada no 
pesebre. O que o viron, contaron todo o que lles dixeran do meniño, deixando 
pasmados a cantos escoitaban o que tal dicían os pastores. María, pola súa 
parte, conservaba todas estas cousas no seu corazón. Os pastores voltaron, 
glorificando e louvando a Deus por canto viran e oíran. 
 

3.- Pedímoslle a os nenos que vaian contando o que o evanxeo nos di 
do nacemento de Xesús. Recordamos os personaxes máis importantes do 
Nadal: Xesús, María, Xosé, o Anxo, os pastores, o cortello, o pesebre, a aldea 
de Belén, ... 
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4.- Con motivo desta ficha explicamos porqué facemos un Belén nas 
casas, na escola ou na igrexa. Falamos contestando as dúas preguntas que 
temos na folliña. Trátase de que os nenos nos conten como preparan e que fan 
durante o nadal na familia (na casa), no colexio, e na parroquia.  
 

5.- Completan as palabras: O boi, a mula, o Neno Xesús, os pastores, a 
Virxe María, san Xosé, os Reis Magos, o rei Herodes, o anxo, a estrela. 
 

6.- Falamos contestando ás tres preguntas finais da ficha, de xeito que 
lles axudemos a ver que no Nadal, os cristiáns recordamos como foi o 
nacemento de Xesús na aldea de Belén. 
 

7.- Colorean a ficha indo no orden no que están as palabras que tiñan 
que completar, e van dicindo o que iso significa ou para que está esa figuriña 
no belén (unha vez que se explica o sentido desa figura coloréana) (se a figura 
non está teñen que debuxala no belén). 
   O boi e a mula porque estaban nunha corte onde se gardaban os animais 
pola noite, e tamén foron para dar calor naquela corte na que facía frío. 
   O neno Xesús é a figura máis importante, é protagonista naquel nacemento. 
   Os pastores foron os que lle acudiron a aquela familia, foron os primeiros en 
achegarse a aquela corte e leváronlle algunhas cousiñas para que María, Xosé 
e o Neno se sentiran mellor. 
   Os reis magos viñeron de lonxe para felicitar a María e a Xosé polo seu fillo 
recén nacido e tamén lle levaron agasallos. 
O rei Herodes era o gobernador do pobo, e non quixo saber daquel nacemento. 
   O Anxo foi o que lle contou a os pastores o que acababa de pasar naquela 
corte de Belén. 
   A estrela foi guiando a os magos para que deran coa corte na que nacera 
Xesús. 
 

8.- No caderno escriben esta panxoliña:(poden escribir outra que 
saiban)        1.- Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi, 

mentres adoraba ó neno comeulle o sombreiro o boi. 
DEIXADE OS PASTORES, DEIXÁDEOS PASAR, 

QUE VAN CANTAR OS REIS, A XESÚS NO PORTAL 
2.- San Xosé e máis María van camiñando a Belén, 

van cantando panxoliñas, cantémosllas nós tamén. 
3.- Que contento vou estar cando chegue a velo Neno 

dareille o meu corazón, o mellor de canto teño. 
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Temas especiais 2 A PASCUA 
Xesús no domingo de Ramos e en Xoves Santo 

1.-    Cubrimos a ficha de asistencia. 
 

2.- No caderno escriben o título deste tema. E imos darlle o debuxo 
Xesús celebra a Pascua: Domingo de Ramos e Xoves Santo (páxina 26 
desta carpeta para catequista) e imos ler dous textos do evanxeo que nos falan 
do que lle pasou a Xesús o día de Ramos e o que lle pasou o xoves santo.  
 
Texto de Domingo de Ramos 
      Cando se achegaban a Xerusalén, cerca de Betania, a o pé do Monte das 
Oliveiras, mandou Xesús a dous discípulos dicíndolles: 

-Ide á aldea e traédeo o burro.  
   Foron alá, atoparon o burro atado a o portal, e leváronllo a Xesús, que 
montou nel así que o cubriron cos seus mantos. Moitos estendían tamén os 
seus mantos no camiño, para que lle servisen de alfombras; e outros, 
ramallos cortados das oliveiras que había á beira do camiño.  
   E tanto os que ían diante coma os de detrás, exclamaban: 
-¡Hosanna!¡Hosanna¡ ¡Bendito o que vén no nome do Señor! ¡Hosanna no 
ceo! 
 
Texto de Xoves Santo 
Cando se achegaban as festas da Pascua os discípulos de Xesús foron 
preparalo todo para a gran cea da festa. 
   Mentres estaban a cear, Xesús colleu pan, deu grazas, partiuno e deullo, 
dicindo:   -Tomade, isto é o meu corpo. 
   E collendo unha copa, dando grazas, pasoulla, e todos beberon dela. E 
díxolles:  -Isto é o meu sangue, da Alianza, vertido por todos. Cada vez que 
comades este pan e bebades desta copa estaredes facendo memoria de min. 
   Despois Xesús ergueuse da mesa, sacou a túnica, botou auga nunha 
palangana e púxose a lavarlle os pes a os discípulos. Cando acabou volveu 
sentarse á mesa e díxolles: 
   Deivos así un exemplo para que tamén fagades vós. Por iso, isto é o que vos 
pido “que vos amedes uns a outros coma eu vos amei”. 
 

3.- Despois de lerlles cada texto falamos cos nenos do que ahí se nos 
conta. Completan os textos que faltan (están na páxina 27 desta carpeta do 
catequista) e colorean os debuxos. 
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Temas especiais 3 A PASCUA (continuación) 
Xesús no Venres Santo 

 
1.-   Cubrimos a ficha de asistencia. 
 
2.-   Escriben no caderno o título do tema e tamén escriben:  

 
“O día de venres santo os cristiáns recordamos a Xesús dando 

a vida na cruz por todas as persoas, así demostrou que nos amaba de 
verdade”.  

 
3.- Ímoslle ler a historia dunha nai moi especial.  
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4.- Pedímoslle a os nenos que nos conten a historia.  
 

5.- Facemos no caderno uns debuxos sinxeliños que expliquen o que 
pasa nesta historia. 
 

6.- Despois contámoslle a os nenos que con Xesús pasou algo 
parecido, porque El por amarnos e por querer o mellor para nós sufriu e 
matárono nunha cruz.  
 

7.- Dámoslle o debuxo “XESÚS DÁ A VIDA NA CRUZ” (está na 
páxina 30 desta carpeta para catequista) para que completen nos cadros as 
frases que faltan. Estes textos que faltan témolos na páxina 31 desta carpeta 
para catequista. 
 

8.- Colorean estes debuxos. 
 

9.- Repasamos explicando que Xesús deu a vida por todos e así nolo 
recordan os cruceiros que hai na parroquia (son as fotos do Xesús que nos dá 
vida). Isto é o que recordamos no venres santo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�



�������������	
��
����	��	����

30 

���������
���
��
��	�� �

 

  

  

��	����
��� �



�������������	
��
����	��	����

31 

���������
���
��
��	�� �

 

 ��	����
��� �



�������������	
��
����	��	����

32 

Temas especiais 3 A PASCUA (continuación) 
Xesús na Vixilia Pascual 

 
1.-   Cubrimos a ficha de asistencia. 

 
2.-    Recordamos os debuxos de xoves santo e venres santo. 

Traballamos e falamos do que os cristiáns celebramos o sábado santo. Temos 
que escribir no caderno o título do tema e escribimos :  
“o sábado de pascua os cristiáns celebramos a resurrección de Cristo”. 
 

3.- No caderno, e en letras grandes escriben a frase XESÚS 
RESUCITOU E VIVE PARA SEMPRE. 
 

4.- Leemos este texto que nos fala da Resurrección de Xesús e 
colorean o debuxo “XESÚS RESUCITOU AO TERCEIRO DÍA (está na 
páxina 33 desta carpeta para catequista)  
     
   Naquel día María a Magdalena foi ó sepulcro moi cedo, cando aínda era 
escuro, e viu que a pedra do sepulcro estaba quitada. Botou a correr e, 
chegando onda Pedro e Xoán, díxolles: 
-Colleron do sepulcro ó Señor, e non sabemos onde o puxeron. 
Pedro e mailo outro discípulo saíron correndo cara ó sepulcro. Xoán chegou 
primeiro, e agachándose  viu, pero non entrou. Entón chegou tamén Simón 
Pedro, que o seguía, e entrou no sepulcro. Entón entrou tamén Xoán e viron 
os panos con que envolveran o corpo de Xesús, pousados alí. Viron e creron, 
pois aínda non entenderan que era preciso que resucitase de entre os mortos.  
   Pedro, Xoán e María Magdalena foron a contarlle a os demais que Cristo 
estaba Resucitado. 
 

5.- Completan os textos que faltan no debuxo (están na páxina 34 
desta carpeta para catequista. 

 
6.- Colorean o debuxo. 
 
7.- Repasamos o que temos traballado sobre o domingo de ramos, o 

xoves santo, o venres santo e a vixilia pascual. 
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