Eucaristia d’infants
Diumenge de Pentecosta (A): Jn 20, 19-23

Hola famílies, temps per reinventar-se!
Des d’aquí us hem anat compartint algunes pistes per
tenir present Jesús des de casa. Ara, però, s’està obrint
el confinament per fases i poc a poc anirem tornant a
missa a la parròquia, amb la comunitat de forma més
presencial. Està arribant el moment que sapiguem
trobar Jesús en la vida!

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...

L’Esperit de la veritat
Jn 20, 19-23

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes
tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a
vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren
de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha
enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els
digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els
quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Jn 20,19-23

El dibuix i el comentari
•

PAU

Jesús el primer que fa és desitjar PAU. Aquests dies hem tingut sentiments de tot,
i algunes situacions ens han tret la pau. Els deixebles també estaven tancats a
casa plens de por. Jesús vol que tinguem pau al cor, que tinguem pau quan estem
amb els altres, que el món no visqui tensionat per les guerres, sinó que tothom
visqui en pau. Què t’ajuda a viure amb pau? I què ens treu la pau? Com podem
portar pau als altres?
•

ALEGRIA

La presència de Jesús dona alegria. Nosaltres també som portadors d’alegria als
altres. Per exemple, aquests dies de confinament, quan podem veure algú que fa
moooolts dies que no veiem ens omple d’alegria. Els avis s’alegren de veure’ns
encara que només sigui amb videotrucada.... I l’alegria serà més gran quan
podrem tornar a jugar junts... Quines coses t’han omplert d’alegria aquesta
setmana?
•

ESPERIT SANT i missió

Jesús dona PAU i alegria, però ens diu que l’ajudem a repartir-ho per tot el món.
Com Jesús estem cridats a portar l’alegria, la pau i el perdó a tothom. Per fer-ho,
Jesús ens diu que l’ESPERIT SANT és amb nosaltres, que si escoltem el nostre cor
podem viure, ajudar i ser com Jesús. T’agradaria ser com Jesús?
•

Com sempre acabem amb una pregària: “Gràcies Jesús, perquè tu ets amb
nosaltres en el teu ESPERIT SANT. Fes que siguem portadores i portadors de la
teva pau, alegria i perdó.”.

Adjuntem
1. Dibuix en color

2. Dibuix en blanc i negre

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

