
NOVETATS

ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA- IMANT. 
Aquest bonic imant, fix sobre una superfície 

metàl·lica, recorda la misericòrdia de Déu amb 
nosaltres i la nostra envers els altres.

Preu: 1 euro. 4,5 cm. diàmetre.

CRUCIFIJO- IMANT
Original regal pels joves en la seva confirmació i pels nens 
i les nenes que rebran la primera comunió.

Preu: 1,80 euros. Alt: 8 cm; ample: 6cm.

LES 14 OBRES DE MISERICÒRDIA explicades als joves ofereixen un text que ells 
coneixen bé, així com dibuixos que ajuden a recordar aquest camí suggerit pel Papa 
Francesc per millorar personalment i fer més justa la societat. 

     Preu: 1 euro.

11ª Perdonar al que insulta o calúmnia. Pare, perdoneu-los (Lc 23, 34).

Jesús, avui ho faré per vós: quan em passi això perdonaré, 
però seré valent per aclarir la veritat sense violència.

Jesús, us demano valor per aguantar els 
insults al col·legi, al carrer, al mòbil... i no 
contestar insultant sinó pregant.

Jesús, L’Evangeli diu que una vegada 
vàreu dir: perdona setanta vegades set.  
Em vaig posar a fer comptes i em 
semblen massa. 
Comprenc que el que voleu dir és 
que perdonem sempre a qui ens 
ofengui. La veritat és que Vós heu fet 
això i més, quan perdonàreu als qui 
us crucificaven.

Les 14 Obres 
de Misericòrdia

María del Carmen Figueroa Serra
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La meva mare, que bé que em cuida! Jesús, imagino la Verge 
Maria, la vostra Mare, tenint cura de vós. I penso en tants 
nens i nenes que no tenen una mare ni ningú que els cuidi; 
en els que passen gana o estan sols i bruts pels carrers;  
en tants pobres que no mengen o busquen el menjar en els  
                                                           contenidors d’escombraries. 

M’agradaria tenir diners per 
ajudar-los a tots i donar-los 
menjar cada dia.

Jesús, us demano que em 
doneu un cor molt gran 
per estimar sempre els 
més necessitats.

              Jesús, avui ho faré per vós:  
                                                              donaré dels meus estalvis una 

               almoina a un pobre del carrer.

Senyor, el meu criat jeu a casa paralític (Mt 8,5).

Jesús, anàreu a guarir-los, els malalts. 
Però jo sóc petit per tenir cura d’un germà 
amb febre. L’Evangeli diu que Vós anàveu 
a visitar els malalts i els guaríeu, que 
consolàveu la seva família i fins vàreu 
ressuscitar una nena i un amic! 
Quan algú que conegui estigui 
malalt, el visitaré. Jesús, que 
posi afecte amb els qui pateixen, 
i no sigui egoista pensant només en passar-m’ho bé.

Jesús, us demano que sempre hi hagi persones bones que 
ajudin i acompanyin els malalts. 

Jesús, avui ho faré per vós: visitaré a alguna persona malalta 
o, si no puc, pregar pels nens que estan als hospitals.

1ª Visitar i tenir cura dels malalts. 

12ª Consolar el trist. El cor alegre fa bé al cos (Pr 17,22).
Jesús, m’encanta conèixer el vostre cor i tenir els 
vostres sentiments, perquè això m’anima a ajudar els 
altres. Quan sóc afectuós amb els altres, ells ho seran 
amb Vós i també am mi. 
Si estic al seu costat quan 
em necessiten, també us 
sentiran a Vós. Consolo els 
tristos, i experimenten la 
vostra pau: la de Déu.

Jesús, us demano la vostra 
ajuda per no ficar-me amb 
ningú ni fer-lo patir.
Jesús, avui ho faré per vós: 
donaré una abraçada a qui 
vegi trist i li diré que pot 
comptar amb Vós i amb mi. 

Sobretot, com els estimàveu!... àdhuc els regalàreu el vostre Cos 
a l’Eucaristia, i ens donàreu la vostra Mare com a mare nostra.

Jesús, us demano que em feu amable i comprensiu.
Jesús, avui ho faré per vós: no parlaré malament de cap pesat, 
i pensant en Vós, suportaré els qui em molestin.

13ª Suportar amb paciència 
els defectes de l’altre. 

La caritat tot ho suporta (1 Cor 13, 7).

Jesús, us la jugaren, algun 
dels vostres apòstols tenia 
mal geni, altres es barallaven, 
fóreu amic de pecadors, i qui 
era un lladre us va vendre 
per trenta monedes. I Vós els 
aguantàveu, els perdonàveu, 
i els ajudàveu a canviar.

Jesús,us demano que m’agradi pregar per estar sempre 
amb vós i amb el vostre Pare. 
Jesús, avui ho faré per vós: resaré un Parenostre perquè no 
morin nens i gent garn per les malalties o en les guerres.

Jesús, Vós ens ensenyàreu 
el Parenostre, perquè 
anomenem el vostre 
Pare, Pare nostre; i a tots, 
germans nostres.

Jesús, quan Vós havíeu 
de fer alguna cosa 
important o us 
demanaven algun 
miracle, li resàveu 
i Ell us ajudava.

14ª Pregar Déu pels vius i pels morts. Jo prego per ells (Jn 17,9).
   Nosaltres també  
   preguem pels 
   vius i pels 
   difunts.

2ª  Donar de menjar al famolenc.  Doneu-los de menjar vosaltres (Lc 9,13).
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Preu:  8,90 €. 
Edats: 10 a 12 anys.
Mida: 16,5 x 23,5 cm.  160 pàgines a color.

La guia del catequista es descarrega gratuïtament a: 
www.familiadejesus.com

El Senyor ens parla. Catequesi de Confirmació 1

     COMANDES:   editorial@familiadejesus.com     Tel: 649 547 862

Material complementari del catecisme Testimonis del Senyor

Original plantejament dels temes en connexió amb la realitat del jove.

Aporta claus per a la maduració del pensament i els afectes.

Divertit, alegre, optimista ... i realista. Inclou textos de pregària personal.

Nou tractament de l’origen de l’univers, la creació, etc., en el context 
de la ciència actual, amb idees adaptades a la mentalitat dels nens i 
les nenes.

Aquest primer llibre s’adreça als joves que, després de rebre el 
sagrament de l’Eucaristia, es preparessin per rebre la Confirmació.

L’Editorial Família de Jesús ha elaborat dos anys de preparació 
catequètica per aquesta segona etapa de la iniciació cristiana.            
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Anem a la Confirmació. 2n any  
118 pàgines. 14 x 21 cm.

Preu: 7 euros.

La Bona Educació és un desplegable sobre la bona 
educació i el comportament. Plegat és un quadrat; cada 
full recull un camp de creixement: ciutadans, la gent 
gran, la natura, a la taula, respecte, diàleg, etc. 

Bona ajuda per formar en maduresa i responsabilitat:
 Mida plegat: 10x10. Obert: 30x30 cm. Color. 
 Preu: 1 euro.   Edats: 7 a 12 anys. 

Anem a pregar
Els nens i les nenes aprenen les oracions cristianes  
i comprenen el significat.

Com resem els amics de Jesús?, el Parenostre, el 
senyal de la creu, la benedicció de la taula, l’Angelus, la 
Salve, les oracions de la nit i altres completen aquest 
atractiu llibre amb il·lustracions i llenguatge adaptat 
a l’edat dels més petits. 32 pàgines, color. Mida: 14 x 21 cm.

Preu: 4 euros. Edats: 7 a 11 
anys. 

Pregàries en despertar a la fe 
Aquest díptic recull les primeres oracions pels nens 
que desperten a la fe: Parenostre, Avemaria, Jesuset de la 
meva vida... El seu format de butxaca permet portar-lo 
còmodament. Mida plegat: 9’5x14 cm. Obert: 18 x 14 cm. Color.

Edats: 5 a 7 anys. Preu: 30 cèntims.

esús que va néixer 
a Betlem, beneeixi 

aquesta taula i a nosaltres 
també. Amén.
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mb Déu em poso al llit, amb Déu m’aixeco, 
amb la Verge Maria i amb el Sant Esperit.

uatre costats té el meu llit,

                 Maria. Mes de Maig 
Destinat a la piadosa 
pràctica del mes de maig, 

aquest desplegable fomenta l’amor a la Mare de Déu, 
recorrent, durant els 31 dies del mes, la vida de Maria. 

Un objectiu diari, senzill i concret, fa viure als joves el que 
demanen o resen. És un cor, que, obert, sembla una flor. 

       Mida: 13 x 16 cm. (plegat). 26 x 26 cm. (obert).
                     Preu: 1 euro. Edats: 9 a 14 anys. 

 Mes de maig

t

t Educar en valors

Despertar a la fe



     Primera comunió
Anem a Missa!

Guía per participar en l’ Eucaristia
Preciós llibre per comprendre i participar en l’Eucaristia.  
Excepcional visualització i text dinàmic; conté les oracions 
i les respostes de la Missa. Inclou els dos credos.

Il·lustracions i textos són adequats per aquestes edats.

24 pàgines, color. Mida: 14 x 21 cm. 4ª edició.

Preu: 3 euros.  Edats: 10 a 15 anys. 

Pregàries de l’Eucaristia

Tríptic per viure la Missa. Inclou els dos credos. Plastificat.

Mida plegat: 9’5 x 14 cm. Obert: 28’5 x 14 cm. Color.

   Preu: 40 cèntims. Edats: 8 a 18 anys.

                           L’EUCARISTIA. Plegària per a nens II
Desplegable molt atractiu i pràctic. Original disseny 
que convida a participar en la celebració.                  
 

Conté la pregària Eucarística de les  
misses amb infants II, amb totes les 
respostes.

Mida plegat: 10 x 10 cm. Obert: 30 x 30 cm. Color.

Preu: 1 euro.  Totes les edats.

Importants descomptes, sol·liciti mostra gratuïta:              
editorial@familiadejesus.com  / Tel: 649 547 862



Primera comunió
Aprenc a viure la Missa

Llibre de butxaca per viure l’Eucaristia. Útil per catequesi 
i primeres comunions. Conté les dues pregàries més 
habituals: la Pregària Eucarística II, i la Pregària III per a les 
misses amb infants.

Dibuixos educatius, amb indicacions sobre l’altar, calze, 
patena i altres elements litúrgics.

També en valencià i en balear.
32 pàgines, color. Mida: 10’5 x 15 cm. Pàgines: 32, color. Mida: 10,5 cm. x 15 cm.        

Preu: 1’85 euros. Edats: 7 a 10 anys. 

Aprenc 
a viure la Missa

Edats: 7 a 10 anys
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Pregàries per a preparar la meva Primera Comunió
Díptic per aprendre les oracions bàsiques. 

Mida (plegat): 9’5 x 14 cm. Obert: 18 x 14 cm. Color. 

Preu: 30 cèntims.  Edats: 8 a 11 anys. 

Anem a Confessar. Guia per celebrar el Perdó.

Ajuda als joves a descobrir la misericòrdia de Déu en 
el sagrament del Perdó. Expressa l’alegria de viure en 
gràcia i la necessitat de rebre el sagrament.

Les històries i paràboles motiven als joves.
24 pàgines, color. Mida: 14 x 21 cm.
Preu: 3 euros.   Edats: 10 a 18 anys. 

u
  Reconciliació



Curs de dos anys  per a les catequesis de confirmació.

Aborda temes d’interès: 
internet, estudi, Déu,  
la justícia, les xarxes 
socialS...

Amb experiències, 
testimonis... Llibres 
immersos en la modernitat 
que exposen el contingut 
de la fe de manera 
atractiva. El primer any 
inclou L’alegria de l’Evangeli 
i el catecisme 
Testimonis del Senyor.

Anem a la Confirmació. 1r any  
104 pàgines. 16,5 x 23,5 cm 
Preu: 6 euros.

Anem a la Confirmació. 2n any  
118 pàgines. 14 x 21 cm.

Preu: 7 euros.

Anem a la Confirmació. Anys 1 i 2

Joves: 15-18 anys

Confirmació, do i missió
Curs breu i útil per preparar la Confirmació. Orientat a 
adults i joves que no van culminar la iniciació cristiana. 
Amb explicacions breus i clares, descriu la riquesa 
del sagrament, i com exercir la missió amb l’ajuda de 
l’Esperit Sant. 32 pàgines, color. Mida: 14 x 21 cm. 
Preu:  4 euros. Totes les edats. 

El Rosari 
Díptic per resar el Rosari.  Inclou completes totes les oracions.

Mida (plegat): 9’5 x 14 cm.  Preu: 30 cèntims.

Sota el vostre refugi ens acollim, santa Mare de Déu; no 
desatengueu les nostres pregàries en les necessitats, ans 
deslliureu-nos sempre de tots els perills, oh Verge gloriosa 
i beneïda.
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.

- Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor  
Jesucrist. Amén.

Pregem: Oh Déu, l’Unigènit del qual, amb la seva vida, 
mort i resurrecció ens guanyà el premi de la vida eterna; 
concediu-nos als qui meditem aquests misteris del santíssim 
Rosari, que imitem les virtuts que contenen i aconseguim 
el premi que prometen. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

El Rosari

Verge prudentíssima. 
Verge venerable.
Verge predicable.
Verge potent. 
Verge clement.
Verge fidel.
Mirall de justícia.
Seu de la saviesa.
Causa de la nostra alegria.
Vas espiritual.
Vas honorable.
Vas insigne de devoció.
Rosa mística.
Torre de David.
Torre de marfil.
Casa daurada.
Arca de l’aliança.
Porta del cel.
Estel del matí.
Salut dels malalts.
Refugi dels pecadors.
Consoladora dels afligits.

Auxili dels cristians.
Reina dels Àngels.
Reina dels Patriarques.
Reina dels Profetes.
Reina dels Apòstols.
Reina dels Màrtirs.
Reina dels Confessors.
Reina de les Verges.
Reina de tots els Sants.
Reina concebuda sens pecat original.
Reina al cel assumpta.
Reina del sacratíssim Rosari.
Reina de la pau.
Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món. 

- Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món. 

- Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món. 

- Tingueu pietat de nosaltres.

Editorial Família de Jesús

Guia per a catequistes i confirmands

Confirmació, 
do i missió

Daniel  Valera  Hidalgo  i  Alejandro  Ruiz  Trujillo

tCurs breu de Confirmació



Adults
Ens casem!. Guia per a agents de pastoral y 

promesos
Per als agents de pastoral matrimonial i nuvis; destinat als 
cursos prematrimonials. 

El matrimoni, basat en la igualtat, és camí de santedat.
32 pàgines, color. Mida 14 x 21 cm. 

Preu: 4 euros.
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Guia per a agents de pastoral i promesos
Ens casem!

Daniel Valera Hidalgo i José Antonio García Morales

Anem al Baptisme. Guia per a pares i padrins 
Útil per sacerdots i catequistes i per als pares i padrins en 
els cursos prebaptismals. 

Inclou la cerimònia del sagrament, aspectes sobre la fe, 
autoajuda familiar, etc. 32 pàgines. Mida: 14 x 2 1 cm.   

Preu: 4 euros.    

Amb el meu fill, 
en el camí de la iniciació cristiana

Destinat als pares que tenen fills preparant-se per 
la primera comunió, a parròquies i col·legis que 
imparteixen les catequesis d’iniciació cristiana, i a 
la formació dels adults. Desenvolupa el Catecisme 
Jesús és el Senyor amb plantejaments àgils i actuals.

Útil com guia del catequista per les catequesis de primera 
comunió. 
Mida: 16,5 x 23,5 cm. 144 pàgines. Dibuixos blanc i negre.

Preu:  5,50 euros.

Anem al Baptisme!

Editorial FamÍlia de Jesús

Anem al Baptieme!
Guia per a pares i padrins

tCatequesi prebaptismal

t Catequesi prematrimonial

AMB ELS MEUS FILLS EN EL CAMÍ D’INICIACIÓ CRISTIANA

EDITORIAL FAMÍLIA DE JESÚS

Daniel Valera Hidalgo
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