
Eucaristia d’infants
Diumenge VI de Pasqua (A): Jn 14,15-21



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 que val la pena demanar perdó a Déu i els altres,

de que donarem gràcies...

Hola famílies, temps per reinventar-se!
En la majoria de llocs continuem conformant-nos amb

petits passejos, però desitjant abraçar els avis, oncles i

amics i amigues, diuen que estem encara a la Fase 0.

Des de casa continuem trobant moments per replegar-

nos i escoltar la Paraula Déu, que ens inspira i ens

ajuda a viure més agraïts i esperançats.



L’Esperit de la veritat

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus
manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat,
perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç
de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa
vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el
món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també
viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en
vosaltres. El qui m’estima és aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu
Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.»

Jn 14,15-21



Jn 14, 15-21



• On és Déu? On viu? Jesús diu que Ell és a casa nostra, dins de nosaltres. De
fet al cor hi tenim moltes coses. Allà guardem tots el bons records. Una
pregària bonica que podem fer és donar gràcies pels bons records que tenim.
També una pregària bonica és passar pel cor totes les persones que estimem.
Com podem fer present Déu a casa nostra? I al nostre cor? A vegades hi ha
cases que tenen fotos en marquets de les persones que estimem, dels llocs
bonics on hem anat... Podríem tenir en algun lloc un dibuix de Jesús? Potser
podrem posar la foto del dia que farem la primera comunió.

• “Jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi” diu Jesús. Jesús es sentia molt
vinculat amb Déu. Saps què feia Jesús per estar tant unit amb Déu?

• “El qui m’estima és aquell que té els meus manaments i els compleix”. Això
vol dir que l’estimació es posa més en les accions que en les paraules. En les
paraules també, però no val dir només “t’estimo, t’estimo”. Jesús ens diu que
estimar es demostra també servint, fent el bé. Com saben les persones que
tinc a la vora que els estimo?

• Déu és a casa, dins nostre... Perquè Déu és Esperit, és com l’aire que
respirem, que tot i no veure’l, ens fa viure. Així com l’aire ens ajuda a viure,
l’Esperit ens ajuda a viure tot cercant la felicitat. Quines coses boniques del
que vius podries dir que són bones, i que per tant, estan plenes de l’Esperit?

• Acabem pregant Déu que ens faci veure com Ell és a tot arreu, en totes les
persones inspirant una vida bonica i feliç. “Gràcies, Jesús, perquè el teu
Esperit omple la vida d’esperança i alegria, amb l’Esperit de 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. 






