
Eucaristia d’infants
Diumenge de l’Ascensió (A): Mt 28,16-20



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... Fem 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. Podem compartir els sentiments que tenim, el 

convivim aquests dies, de què val la pena demanar perdó a Déu i als altres, de 

què donarem gràcies... 

Hola famílies, temps per reinventar-se!
En alguns indrets ja podrem tornar a anar a missa a 

l’església i començar a retrobar-nos amb petits grupets. 

Tot i així esperem el moment de sortir i veure la natura, 

abraçar-nos... Avui Jesús ens recorda que Ell és sempre 

amb nosaltres i que ens envia a anunciar el que Ell ens 

ha ensenyat.



L’Esperit de la veritat

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya
que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren.
Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra.
Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de
l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb
vosaltres cada dia fins a la fi del món».

Mt 28, 16-20



Mt 28,16-20



• Saps què és la festa de l'Ascensió? A quina paraula et recorda que hi
ha a tots els edificis que diversos pisos?

• Jesús puja al Cel i davant dels seus deixebles els diu: “Aneu per tots
els pobles, ensenyeu-los a guardar el que jo us he manat”. Què ens
ha manat Jesús, te’n recordes? Són moltes coses? És molt difícil fer i
ensenyar el que ens ha manat Jesús?

• Com podem nosaltres ensenyar als altres a fer el que ens ha manat
Jesús?

• Jesús puja al Cel però ens diu que Ell serà amb nosaltres cada dia,
fins a la fi del món. Jesús es recorda de nosaltres cada dia, com
podem fer nosaltres per tenir present Jesús cada dia?

• Com sempre acabem amb una pregària: “Gràcies Jesús, perquè tu
ets amb nosaltres cada dia. Ajuda’ns a que aprenguem a dur-te en el
nostre cor i que sapiguem estimar com tu estimes”.

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. 






