
 

 

PREGÀRIA PER 

COMENÇAR O PER ACABAR 

EL DIA 

 

 

 

 

 

Et diem “bon dia!”, Senyor. 

Et donem gràcies pels matins. 

Gràcies pel sol que surt quan es fa 

de dia. 

Gràcies per la roba que ens posem. 

Gràcies per l’esmorzar que ens dóna 

forces. 

Gràcies per l’aire fresc del carrer. 

Tenim ganes de fer coses bones. 

Volem treballar molt bé a l’escola; 

jugar, passar-ho bé i ajudar als 

amics. 

Volem tenir els ulls ben oberts 

per si algú necessita la nostra ajuda, 

el nostre somriure, la nostra alegria. 

Et demanem que ens ajudis  

a saber desitjar “Bon dia!” a tothom. 

 

  

 

 
 

  

    PER TREBALLAR A CASA…  

SESSIÓ 15: 
JESÚS ENS 
ENSENYA A 
PREGAR 
PER LLEGIR EN 

FAMÍLIA… 

 

  

 

  

pensament

cant repetint unes paraules

observant la natura dansa

 

 



 

 

 

  

Per demanar alguna cosa a Déu 
Déu no et donarà pas  exactament 

el que demanes, així, de cop! 

com si fos una vareta màgica! 

Però fes-li confiança. 

Et donarà el coratge, l’esperança, 

les ganes de viure i estimar. 

Buscant la calma 
Aquí tens un truc per evitar pensar que no hi 

haurà manera de pregar. Asseu-te en un lloc 

tranquil, les cames creuades, l’espatlla ben dreta. 

Tanca els ulls i posa les mans com formant un 

recipient. Imagina que les teves mans són una flor, 

ben petita. Mira els seus colors, pensa en la  seva olor.  

Després, poc a poc, imagina que es fa gran, després que els seus pètals es 

comencen a obrir, després que s’obren del tot. Obre els ulls: segurament 

que tens les mans obertes, com la flor.  Ara ets a punt de pregar. 

Lloant Déu. Dir coses bones de Déu, ens dirigim a 

Ell d’una manera totalment desinteressada. 
- Canteu al Senyor un càntic nou, lloeu-lo 

d’un cap a l’altre de la terra, els qui solqueu 

el mar i tot allò que hi viu, les illes amb els 

seus habitants. 

(Is 42,10) 

- Canteu al Senyor, lloeu el Senyor: 

Ell ha salvat la vida dels pobres de les mans 

dels malvats (Jr 20,13) 

Això és vida! VISCA LA VIDA! 



 

 

 

Per dir gràcies 

Gràcies per la terra, la lluna i les 

estrelles... 

Gràcies pels pares... 

Gràcies per les rialles esbojarrades 

amb els amics... 

Gràcies per tot el que brilla, 

Per tot el que espatega... 

Gràcies per (escriu el nom del qui 

penses): 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Em sento tan petit, Senyor... 

Que quasi no em surten les paraules. 

Hem sap tan greu haver fet mal... 

Em perdones? 

 

Per demanar perdó 


