
Eucaristia d’infants
Diumenge V de Pasqua (A): Jn 14, 1-12



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, com “Som testimonis de resurrecció”. 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!
Continuem confinats i confiats. Però cada vegada

menys confinats i més confiats que això acabarà bé.

Després dels primers passejos us convidem a

contemplar l’Evangeli d’aquest diumenge i preguntar-

nos, cap a on ens porta Jesús?



Jesús el camí, la veritat i la vida

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin.
Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no
n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-
vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic.
I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem
on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo soc el camí, la veritat i
la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Sim’heu conegut a mi, heu de conèixer
igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor,
mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic
amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que
us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que
jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-
me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic
amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més
grans, perquè jome’n vaig al Pare.»

Jn 14, 1-12



Soc el camí, la veritat i la vida: Jn 14, 1-12



• Hem escoltat un discurs de Jesús als seus amics acomiadant-se d’ells. Diu que
va a la Casa del Pare. Per Jesús, Déu és com un pare bo. Viure amb l’amor de
Déu és viure feliç. Hi ha coses que ens fan estar contents i altres que ens fan
feliços. La felicitat és quan totes i tots podem compartir l’alegria. Què et fa
feliç de veritat? I als de casa teva, els has preguntat què els fa feliços?

• Hi ha un camí que porta a la felicitat, saps quin és? Jesús diu que ell és el
camí. Si seguim a Jesús, si vivim com ell, podrem trobar la felicitat. Quines
coses de la manera de ser i fer de Jesús podries dir que ens donen pistes per
ser més feliços?

• Diuen que més important que la meta és el camí. Pel camí anem acumulant
petits tresors, de tal manera que el tresor final no és més que la suma de
totes les coses bones que hem anat descobrint mentre caminàvem. No tots
els camins porten a la felicitat. Alguns camins ens despisten, perquè semblen
bons i no ho son. Si haguéssim de buscar el tresor de la felicitat, què hi
trobaríem?

• I no caminem sols, caminem acompanyats, amb família, amb comunitat.
Quan compartim la felicitat, aquesta és més gran.

• “Jesús, tu dius que ets el camí, la veritat i la vida. Ensenya'ns a caminar per la
vida com vas fer tu. Que la meva manera de mirar, escoltar, parlar, actuar sigui
com la teva. Perquè, com tu, aprengui a estimar i servir sempre i arribi, així, a
trobar la felicitat!”

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. 






