
Eucaristia d’infants
Vetlla Pasqual: Mt 28, 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... Avui, aquesta espelma pot anar acompanyada d’una de és 
gran.  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 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!
Us proposem una nova imatge que il·lustra l’Evangeli 
de la nit de Pasqua. 
Fem que a casa també arribi la llum del Crist, 
la llum de l’esperança.



Lectura de la Vetlla Pasqual

Passat el dissabte, quan ja clarejava el matí del diumenge, Maria Magdalena
i l’altra Maria anaren a veure el sepulcre. De cop i volta se sentí un gran
terratrèmol: un àngel del Senyor, baixat del cel, havia fet rodolar la pedra i
s’hi havia assegut. Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc com la
neu. Va ser tan gran el sobresalt dels guardes, que de l’esglai quedaren com
morts. L’àngel del Senyor digué a les dones: «No tingueu por, vosaltres. Sé
que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha ressuscitat tal com ho
havia predit. Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i aneu de seguida a
dir als deixebles: Ha ressuscitat d’entre els morts i anirà davant vostre a
Galilea; allà el veureu. Mireu que jo us ho he dit.» Immediatament elles, amb
por, però amb una gran alegria, se n’anaren corrents del sepulcre per
anunciar-ho als deixebles. Jesús els sortí al pas i les saludà dient-los: «Déu
vos guard.» Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l’adoraren. Jesús
els digué. «No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i
que allà em veuran.»

Mt 28, 1-10



Lectura de la Vetlla Pasqual: Mt 28, 1-11 



Després de llegir l’evangeli podem anar seguint el dibuix i fer aquestes reflexions:

• Saps per què encenem unes candeles i entrem a les fosques a l’Església?

• I la lectura ens parla que dues amigues de Jesús, que van anar a rentar el
sepulcre. Però elles amb por però amb una gran alegria veuen un àngel que els
diu que Jesús és viu. L’àngel porta una bona notícia. La seva tristor es torna en
alegria. Podem portar nosaltres bones notícies? Que podríem anunciar?

• I Jesús es fa present i els diu que ho comuniquin a la resta dels deixebles. Els
diu que Ell vindrà a Galilea, en el seu dia a dia. Aquestes dues dones es
convertiran amb les primeres anunciadores de l’alegria de la Pasqua. A
nosaltres Jesús també ens diu que ens trobarà en el quotidià, en el nostre dia
a dia. Aquests dies ens pot trobar mentre fem les tasques de la casa, mentre
preguem. Ell sempre porta esperança, alegria, pau. Jesús vol ser present amb
nosaltres. Quan podem saber que Jesús és amb nosaltres? Què podem fer per
celebrar-ho?

• Acabem fent junts una oració, que pot ser aquesta o una que puguem fer
junts amb tots els de casa. “Gràcies, Jesús, perquè tu ets amb nosaltres. Ens
dones alegria, pau i esperança. Et demanem a tu, que ets la font de la vida,
que donis salut als nostres cossos i joia als nostres cors. Gràcies Jesús pel dia
d’avui. Amb tu, Jesús, tot anirà bé!”

El dibuix i el comentari



Per asserenar-se 



Adjuntem

1. Dibuix en color

2. Dibuix en blanc i negre

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