
Eucaristia d’infants
Diumenge 5 d’abril del 2020

DIUMENGE DE RAMS (A): Mt 21,1-11



Recordeu, abans de començar

1. Estaria bé trobar el moment i el lloc.

2. Podríem condicionar el lloc amb coixins o una catifa, una bíblia, una icona, una

espelmeta... I fer d’aquest espai el raconet de pregària de la casa, el nostre petit oratori.

Per fer-ho ens podem ajudar dels mateixos nens i nenes. Els podem preguntar com

podríem arreglar aquest espai perquè ens ajudi a tenir serenor i ens ajudi a fer pregària.

3. I abans de començar és important fer una estona de silenci. Potser podríem començar

escoltant un cant, com “El camí que feu Jesús”, que el trobareu a

https://www.youtube.com/watch?v=oVS-4-dXHUQ. Compartiu els sentiments que tenim,

el que convivim aquests dies, de què val la pena demanar perdó a Déu i els altres, de

què donarem gràcies...

Hola famílies, temps per reinventar-se!

Continuem confinats i confiats! Us proposem una nova imatge

que il·lustra l’Evangeli del moment de la benedicció dels rams.

Avui iniciem la Setmana Santa i podem demanar, interiorment,

fer-nos sensibles al camí que feu Jesús a la creu i continuar per

tots els qui aquests dies estan patint.

https://www.youtube.com/watch?v=oVS-4-dXHUQ


Lectura del Diumenge de Rams

Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Bet-Fagué, a la muntanya de les
Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble
d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una somera fermada, amb el seu pollí.
Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si algú us deia res, responeu-li que el Senyor els ha
de menester, però els tornarà de seguida.» Tot això va succeir perquè es complís
el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «Digueu a la ciutat de Sió: Mira, el
teu rei fa humilment la seva entrada, muntat en una somera, en un pollí, fill d’un
animal de càrrega.» Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat,
portaren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells, i ell hi pujà.
Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells, altres tallaven branques
dels arbres per encatifar la terra, i la gent que anava al davant i la que el seguia
cridava: «Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna
a dalt del cel!»
Quan hagué entrat a Jerusalem, s’agità tota la ciutat. Molts preguntaven: «Qui
és aquest?» La gent que anava amb ell responia: «És el profeta Jesús, de
Natzaret de Galilea.»

Mt 21,1-11: Text de la benedicció dels rams



Lectura del Diumenge de Rams, text de la benedicció dels rams



Després de llegir l’evangeli podem anar seguint el dibuix i fer aquestes reflexions:

• Enguany no podrem sortir endiumenjats amb les palmes i els palmons. No ens
podrem trobar amb els padrins ni amb la resta de la comunitat a la plaça, davant
de la parròquia. Te’n recordes d’altres anys? Com era la palma o el palmó? Què
celebràvem aquell dia?

• En temps de Jesús molta gent va sortir a aclamar-lo, perquè veien en Ell una
persona bona, que proclamava la justícia i anunciava una manera diferent de viure.
Algú de la gentada pregunta: “Qui és aquest?”. Li responen: “És el profeta Jesús, de
Natzaret de Galilea”. Jesús el coneixen pel seu nom, pel nom del seu poble, pel
com viu i pel que fa. Qui és per vosaltres Jesús? Com explicaries qui és Ell?

• I Jesús entrà sobre un ruc, humilment muntant un animal de càrrega. Jesús no
entra sobre un cavall fantàstic, sinó amb un animal ben senzill. Sap què vol dir ser
humil o senzill? Coneixes persones humils? Com podem ser nosaltres més senzills?

• Aquest any potser no tindrem palma o palmó, però això no ens priva de poder-ne
fer alguna, ja sigui pintant o fent papiroflèxia. T’animes a fer-ne una? Que aquest
dibuix o aquest retallable que heu fet us ajudin lloar Jesús, el mestre de les nostres
vides. Després ho podem penjar al balcó o al raconet de pregària. També podem
compartir-lo amb una foto amb les persones que estimes, els padrins, avis, amics...

• Acabem pregant una oració, que pot ser aquesta o una que puguem fer junts amb
tots els de casa. “Hosanna, Jesús. Hola Jesús! Nosaltres també t’estimem i et
veiem com el rei de les nostres vides. Et donem gràcies per tot el que tenim i avui
et preguem per............. Gràcies Jesús pel dia d’avui. Amb tu, Jesús, tot anirà bé!”

El dibuix i el comentari



Adjuntem

1. Dibuix en color

2.  Dibuix en blanc i negre

3.  Un Jesús que ens pot servir d’icona al raconet de pregària. 






