
Eucaristia 

d’infants
Diumenge IV de Pasqua (A): Jn 10, 1-10



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. Com sempre

podem compartir 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!
Hem pogut sortir una hora a passejar i hem tornat a

veure el cel, els arbres... Hem respirat, caminat... I

valorem més l’aire lliure. Avui l’evangeli ens parla de

Jesús com el bon pastor. Al nostre món falten bons

pastors, que tinguin cura del paisatge. Al temps de

Jesús hi havia molts pastors, però amb que podríem

comparar avui a Jesús?



Jesús el bon pastor

En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra
per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un
lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: el
guarda li obre la porta, i les ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són
seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves,
camina al davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu.
Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la
veu dels estranys.» Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no
entengueren què volia dir. Jesús continuà: «Us ho dic amb tota veritat: Jo soc
la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o
bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo soc la porta. Els qui entrin
passant per mi, se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i
trobaran pasturatges. Els lladres només vénen per robar, matar i fer
destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir.»

Jn 10, 1-10



Jesús el bon pastor: Jn 10, 1-10



• Jesús es presenta com el “bon pastor”. Has vist mai un pastor? Sap quina
feina fa i com la fa? Per què creus que Jesús es compara amb un bon pastor?

• Les ovelles del ramat sembla que segueixin sense criteri el pastor. Però ho fan
perquè se’n refien. El pastor coneix les ovelles i les crida pel seu nom.
Nosaltres també seguim els consells de les persones que ens estimen, com els
pares, avis, mestres... Quan algú et diu pel teu nom t’agrada, perquè vol dir
que et coneix. Podries fer una llista dels noms dels teus amics i amigues? Un
cop l’hagis escrita pots pregar Déu per elles i demanar-li que elles i els seus
familiars estiguin bé.

• De pastors n’hi ha als pobles de muntanya, però a la ciutat no. Potser si Jesús
hagués nascut en una ciutat enlloc d’un poble ens hagués explicat el conte del
bon monitor/a o del bon educador/a. Jesús és com un bon equip de monitors
i monitores. Ens coneixen, ens estimen, aprenem amb ells i elles moltes
coses... A Jesús no el veiem, però ell continua estimant-nos amb les persones
que ens estimen. Quines coses boniques has après de les persones que
t’estimen?

• Amb la llista de noms dels amics i la llista de noms de les persones que ens
estimen que haguem fet, podem acabar agraint a Jesús aquesta estona i fent
junts aquesta oració: “Gràcies Jesús per les persones que ens estimen. Gràcies
perquè cada vegada que diuen el meu nom és com si tu em cridessis. Gràcies
Jesús perquè tu ets el bon pastor, el bon metge, el bon mestre, el bon
botiguer, el bon amic. 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. 






