
TEMA 5

Aprendre amb els

pares a dir l’Avemaria

i guardar la

Paraula del Senyor 

en el nostre cor

estant atents

COMPROMÍS 

RECORDA 

Qui és la Mare de Déu?

La Mare de Déu és la 

mare de Jesús i mare 

nostra, concebuda sen-

se pecat original, que 

és al cel en cos i ànima.

Paraules claus

MARIA

MARE

AVE MARIA

ÀNGEL GABRIEL

paraules que guarden en el

seu cor i no les obliden

dibuixa ta mare i la verge Maria

Ave Maria 

Maria, Mare de Jesús i mare nostra

NOM: ___________________________

CATEQUISTA: ______________________

DIA:____________________________

Procés de FE II
+ Tema 12 de La Bíblia 

+ Pàgines 34 i 35
del Catecisme

Què fa ta mare a ca teva i en què l’ajudes?

Maria, tu ens estimes,
prega per nosaltres, ajuda’ns a ser com tu, a escoltar
la Paraula del Senyor. 

Mare de Déu de Lluc
prega per nosaltres. 
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«Déu envià l’àngel Gabriel a Natzaret, un 
poble de Galilea, a una al·lota verge, promesa 
a un descendent de David; ell es deia Josep, i 
l’al·lota, Maria. L`àngel entrà a la casa d’ella 
i li digué:«Déu vos salve, plena de gràcia, el 
Senyor és amb vós». 
Ella, s’asustà en sentir aquestes paraules, i 
pensava per què la saludava així. Però l’àn-
gel li digué: «No tingueu por, Maria; Déu vos 
ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li 
posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’ano-
menaran Fill-de-l’Altíssim, Déu, el Senyor».  
Maria va respondre: «Som l’esclava del Se-
nyor: que es compleixin en mi les teves pa-
raules». I l’àngel es va retirar». 

escriu
les paraules que l’àngel va dir a Maria

i la resposta de Maria a l’àngel

Déu no és ni home ni dona: és Déu. El seu amor 
per nosaltres és immens, com el d’una mare.

Com una mare no s’oblida mai de cuidar-dels 
seus propis fills, així Déu ens segueix a cada un 
de nosaltres: aquest és l’afecte que ens dona 
seguretat, perquè sabem que Déu ens cuida
i ens estima.

Déu com a Mare

(Lc 1,26-33.38)

AVE MARIA

Déu vos salve, Maria, 
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós,

beneïda sou Vós entre 
totes les dones; 

i beneït és el fruit del
vostre sant ventre, 
Jesús. 

Santa Maria,
Mare de Déu, 

pregau per nosaltres 
pecadors, 

ara i en l’hora de la nos-
tra mort. Amén.

PINTA LES FIGURES


