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Material per als infants
Setmana a setmana
Com indicàvem a la introducció d’aquest document, volem emprendre un camí que comença amb el
temps de Quaresma, té la seva culminació en la celebració del Tríduum Pasqual i es perllongarà durant
la Pasqua.
Amb aquesta idea, hem preparat el material per a la infància; no hem volgut només preparar el nostre
cor durant el temps de Quaresma, sinó també mostrar als infants l’alegria de la Pasqua i la missió
d’anunciar Crist Ressuscitat.
De forma especial, enguany convidarem els infants a construir un RACÓ DE PREGÀRIA a casa seva, si és
que no el tenen; també el podem reproduir a la sala de catequesi.
Per a cada diumenge oferirem una petita reflexió que permeti als nens i nenes anar descobrint el que
Jesús vol dir-los a través de la seva Paraula o que els animi i impulsi a ANUNCIAR LA PASQUA DE JESÚS
AMB FETS I PARAULES.
Dimecres
de cendra

Diumenge de
Rams

AmÍ
CONVERSIÓ
CreUre
INvocació
Creu
VIda
PAssió
ResuRrecció
c

Diumenges de
Quaresma

Diumenge de
Resurrecció

Aquesta reflexió inclourà una PARAULA CLAU, que s’anirà col·locant en un plafó o a la paret del racó de
pregària per anar fent una paraula final, que serà la que haurem de realitzar durant la Pasqua. Les
paraules clau són als annexos d’aquest document a punt per imprimir.
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Com ho fem?
Hem de construir el nostre RACÓ DE PREGÀRIA.
Primer de tot, hem de buscar un lloc adequat: un racó del nostre dormitori o d’una zona familiar, el
forat d’una prestatgeria o un lateral... Un lloc on puguem fer un moment de pregària nosaltres sols o
amb la família.
Damunt d’una tauleta o damunt del prestatge, hi col·locarem:
- Un drap lila, que simbolitza el color de la Quaresma, de la “preparació” (després, per Pasqua,
el canviarem per un drap blanc). Si no tenim un drap de roba, podem fer servir cartolina o goma
eva.
- La Paraula de Déu, amb la Bíblia o l’Evangeli de cada dia, que deixarem obert per l’Evangeli
corresponent a cada diumenge.
- Un bol buit. Per Pasqua l’omplirem d’aigua beneïda a la Vetlla Pasqual.
- Una espelma o un ciri, però que no encendrem fins a la Pasqua.
Cada diumenge ho decorarem i hi col·locarem la paraula clau de cada setmana. Per Pasqua hi podrem
afegir unes flors o una torreta.
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Reflexió per a cada setmana
Per a la reflexió de cada setmana amb l’Evangeli del diumenge, us proposem d’utilitzar la dinàmica del
VEURE-JUTJAR-ACTUAR, que podeu desenvolupar amb les fitxes per donar als infants que us presentem
als annexos.
Començarem amb unes senzilles preguntes que ajudin els nens i les nenes a compartir experiències de
les coses que els passen cada dia.
Després veurem que a Jesús també li passaven aquestes coses i ho farem amb l’escolta de l’Evangeli
del diumenge, que us convidem a proclamar des de la Bíblia. Cal animar tots els nens i nenes a estar
atents i obrir el cor a tot el que Jesús vol dir-nos.
Amb un breu diàleg els ajudarem a descobrir què els demana Jesús en la seva vida i els ajudarem a ferho amb un compromís concret, que es pot dur a terme durant la setmana.
Jesús ens parla al cor amb la seva paraula, ens estima i vol que canviem la nostra vida per anar-nos
semblant cada vegada més a Ell. Per això, aquests compromisos que farà cadascú són una resposta a
Jesús, que compta amb nosaltres.
Les reflexions estan preparades per a ocupar un moment breu dins de la reunió del grup o catequesi,
sense que arribin a ocupar tot el temps de la sessió. Us les presentem a continuació:
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DIMECRES DE CENDRA
Explicarem als infants que avui comença la Quaresma, Un camí de quaranta dies acompanyats de Jesús
per tal de preparar-nos per poder celebrar la seva Passió, Mort i Resurrecció. Però aquest camí no
s’acaba aquí. Després ve la Pasqua, el temps en què celebrarem que Jesús ha mort i ressuscitat per
cada un de nosaltres, que és viu i ens acompanya cada dia, que ens estima amb un amor infinit i que
vol transformar la nostra vida i omplir-nos d’alegria i felicitat.
Cantarem la cançó amb gestos: Cuarenta días caminando d’Íxcis
https://youtu.be/WiSWRZkem5Q
Llegirem Mt 6, 1-6. 16-18.
• Cap on mira Déu? On veu les coses? Déu mira al cor, en aquest racó secret on et trobes amb
Jesús. Per això, en aquesta Quaresma, tenim una gran oportunitat de ser millors i seguir Jesús
amb tot el nostre cor.
Comencem a caminar?

Els expliquem que cada diumenge trobarem una paraula que ens ajudarà a descobrir la “paraula
secreta” de la Pasqua.
Tot seguit decorarem i pintarem la primera paraula de la Quaresma: CAMÍ.
Han de triar un color per pintar la lletra majúscula. Aquest color serà el mateix cada setmana.

c

Amí
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PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA
Comentarem amb els nens:
• Segurament últimament has sentit moltes notícies dolentes al teu voltant. Podem comentar-ne
alguna i podem veure com ens fa sentir...
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc 1, 12-15
• Què et recorden els 40 dies de Jesús al desert? Són els quaranta dies de quaresma.

• A què ens convida Jesús? A convertir el nostre cor i creure en l’Evangeli, en la Bona Notícia:
que el Regne de Déu és a prop, que Déu ens estima amb un amor infinit, que podem fer un món
millor...
Entre tantes notícies dolentes com les que comentem, Jesús ens convida a creure en aquesta Bona
Notícia. Nosaltres també podem convertir-nos en Bona Notícia, en Evangeli per als altres.
Aquesta setmana cal que pensis de quina manera pots donar als altres un missatge positiu, d’esperança,
d’amor... per a què sàpiguen que Déu els estima.
Alguns exemples que poden ajudar-los a concretar un compromís són:
- Deixar una nota amb un missatge d’afecte als membres de la família sense que ho sàpiguen, en
algun lloc on ells el puguin trobar al llarg del dia (al costat de l’esmorzar, sota el coixí, a la
bossa...).
- Escriure algun missatge d’afecte als amics on els dones les gràcies per la seva amistat o per
alguna cosa bona (si els infants ja són més grans poden utilitzar les xarxes socials).
- Es pot fer un “amic invisible” amb els membres del grup i que durant la setmana cada infant
s’encarregui de fer arribar missatges positius al seu “amic invisible”...
Escoltarem la cançó: Conviértete d’Unai Quirós
https://youtu.be/Qt32--osnF4
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: CONVERSIÓ

Nversió

co

SEGON DIUMENGE DE QUARESMA
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Comentarem amb els infants:
• Escoltes sempre els altres? La família, els profes, els amics, els companys...
• I Jesús? Com el podem escoltar?
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc 9, 2-10.
• Jesús es “transfigura” davant dels seus amics, es mostra com a Fill de Déu, com a Fill estimat
pel Pare. I ells, a més de veure’l així, senten una veu. De qui deu ser aquesta veu? Què els diu?
Els demana que “escoltin” Jesús.
A Jesús el podem sentir quan llegim la seva Paraula, però també si entrem en el més profund del nostre
cor, en el silenci (com ja vam veure dimecres de cendra).
Aquesta setmana pensa què pots fer per escoltar més Jesús.
Alguns exemples que poden ajudar-los a concretar un compromís són:
- Buscar cada dia una estona per anar al racó de pregària, fer un moment de silenci per buscar
Jesús amb el cor i passar un moment amb Ell.
- A la nit, abans d’adormir-nos, quan ja estem en silenci al llit, tenir un moment per donar gràcies
a Jesús per alguna cosa bona que ens hagi passat durant el dia.
- Buscar una estona durant la setmana per apropar-nos a la parròquia i entrar a saludar Jesús.
Ens hi poden acompanyar els nostres pares.
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: CREURE

URE

CRE
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TERCER DIUMENGE DE QUARESMA
Comentarem amb els infants:
• Quines esglésies coneixes? Per a què serveix una església? Què s’hi sol fer?
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn 2, 13-25.
• Per què s’enfada tant Jesús? Què s’hi hauria de fer en una església, en una sinagoga?
L’església és la casa de Déu, on podem trobar-nos d’una manera especial amb Ell i amb els altres. És
un lloc de pregària, de silenci... però també de celebració i alegria, tal i com ho vivim cada diumenge a
l’Eucaristia.
Aquesta setmana pensa què pots fer tu per ajudar a fer de l’església un lloc de pregària.
Alguns exemples que poden ajudar-los a concretar un compromís són:
- En arribar a l’església diumenge, faig un moment de pregària abans d’asseure’m o de parlar
amb algun amic. Que el primer a qui saludi i amb qui parli sigui Jesús. El compromís també pot
ser arribar cinc minuts abans a l’església per poder tenir temps de saludar Jesús, participar a
l’assaig dels cants...
- Començar o acabar la reunió del nostre grup o equip de vida a l’església, fer una pregària per
saludar i acompanyar una estona Jesús.
- Quedar un dia per ajudar a netejar l’església. O ajudar entre tots amb la neteja de la sala on
fem la reunió.
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: INVOCACIÓ

iNvocació
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QUART DIUMENGE DE QUARESMA
Comentarem amb els infants:
• Quines són les persones que més t’estimen? Com ho saps? Què creus que estarien disposats a
fer per tu?
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula sobre l’amor: Jn 3, 14-21
• Jesús diu que ens estima molt o poc? Què us sembla a vosaltres? Ens estima tant que fins i tot
dona la vida per nosaltres amb la seva mort a la Creu.
Déu t’estima a tu, de manera personal, sense mesura, amb un amor tan gran que dona la vida per tu,
perquè només vol que tinguis vida i siguis feliç.
Aquesta setmana farem una CREU. La podràs col·locar al teu
racó de pregària i, així, t’ajudarà a recordar amb quin Amor
més gran ens estima Jesús. Per això, hi col·locarem un cor.
La creu pot ser de materials diversos: goma eva, fusta,
un dibuix i pintar-la... o agafar una creu que ja tinguin.
El més important és que hi col·loquin un cor que els
recordi que Jesús va morir a la creu per amor.
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: CREU

Creu
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CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA
Comentarem amb els infants:
• Has vist alguna vegada com creix el blat? La llavor es trenca i, així, surt l’espiga.
• I saps quants grans de blat poden sortir quan en sembrem només un? D’una espiga poden
sortir entre 45 i 50 grans.
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn 12, 20-33.
Jesús parla d’una manera estranya perquè anuncia que passarà alguna cosa, però no aclareix què ha
de passar. Fixa’t en la part en què el text parla del gra de blat. Per donar fruit, cal donar la vida, com li
passa al gra de blat i com li va passar a Jesús. Saps què significa això? Això significa que si també volem
donar fruit, hem de pensar menys en nosaltres mateixos i més en els altres. Les persones més felices
són les que dediquen la seva vida a ajudar els altres.
Aquesta setmana pensa què pots donar de tu mateix als qui tens a prop.
Alguns exemples que poden ajudar-los a concretar un compromís són:
- Ajudar a casa fent alguna cosa de servei als altres: per exemple, oferir-se per parar la taula tota
la setmana, per preparar l’esmorzar...
- Fer alguna cosa que normalment ens fa molta peresa de fer i que fa que ens discutim tot sovint
per veure si ens en podem escapolir. Ep, sense que ens ho hagin de manar!
- Acompanyar o jugar amb alguna persona que sabem que està sola (alguna persona gran, algun
nen del col·le o del barri...)
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: VIDA

vIda
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DIUMENGE DE RAMS
Comentarem amb els infants:
• Quines paraules o expressions fas servir quan estàs molt content/a? I quan has rebut una molt
bona notícia?
Escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc 11, 1-10.
Fixa’t especialment en què diu la gent a Jesús quan li vol expressar la seva alegria.
Doncs el “diumenge de rams” també nosaltres acompanyem Jesús amb molta alegria. Volem
acompanyar-lo en aquests dies durant la seva PASSIÓ, viure amb Ell la seva mort i sacrifici per tots
nosaltres a la Creu, però sabent que després celebrarem la seva Resurrecció.
Per això farem una palma, un ram i el col·locarem al nostre racó de pregària. Això ens farà recordar
que tots els dies d’aquesta setmana acompanyarem Jesús en la seva Passió.

Pot ser, més o menys, així:
https://youtu.be/sw5LqO1vwys
Decora i col·loca la paraula d’aquesta setmana: PASSIÓ

Assió

p
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DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
Avui sí que és un dia alegre! Jesús ha ressuscitat! És viu i viu en cadascun de nosaltres!
Animarem els infants que col·loquin els elements de Pasqua al seu RACÓ DE PREGÀRIA:
- Canvia el drap lila per un drap blanc.
- Ja pots encendre l’ESPELMA del teu racó de pregària. La flama que il·lumina representa Crist
ressuscitat, viu i present entre nosaltres.
- Porta de la teva parròquia una mica d’AIGUA beneïda a la Vetlla Pasqual, posa-la en un bol i fesla servir cada dia per fer el senyal de la creu. L’aigua ens recorda el nostre baptisme, moment
en què comencem a ser fills de Déu.
- Pots afegir unes flors o un test, símbol de vida i alegria.
Ara escoltarem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn 20, 1-9.
Jesús ha ressuscitat. I avui ens toca posar al nostre racó de pregària l`última paraula: RESURRECCIÓ.
Segur que ja fa alguns diumenges que hem endevinat quina és la paraula secreta: ANUNCIAR.
Això és el que ens demana ara Jesús: ANUNCIAR A TOTHOM QUE CRIST VIU! HA RESSUSCITAT!
Els apòstols foren testimonis de la resurrecció de Jesús i no van poder amagar una cosa tan important.
Van córrer a anunciar que Jesús havia mort i ressuscitat per salvar-nos.
Ara ens toca a nosaltres. No podem amagar aquesta alegria. Encara hi ha moltes persones que no
coneixen Jesús. Pensa: A qui puc jo anunciar? On puc fer-ho?
Els proposem la següent iniciativa que poden compartir per les xarxes:
Et proposem que ens enviïs un VÍDEO, gravat al teu racó de pregària. Hi has d’anunciar a tothom
l’alegria de saber que Crist viu. Crida, canta, balla o fes figueretes! Fes-ho sol/a o amb la teva família o
amb els teus amics!!
Envia’l a: acginfancia@gmail.com

I el publicarem durant la Pasqua.

BONA PASQUA DE RESURRECCIÓ!!
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ANNEXOS PER ALS INFANTS
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coNversió
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creUre
iNvocació
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Creu
vIda
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pAssió
ResurRecció
17

18

DIMECRES DE CENDRA
Avui comença la QUARESMA!
Un camí de quaranta dies acompanyats de Jesús per tal
de preparar-nos per poder celebrar la seva Passió, Mort
i Resurrecció.

Cantem-ho tots junts!
https://youtu.be/WiSWRZkem5Q

Ara llegirem a la nostra Bíblia: Mt 6, 1-6. 16-18.
• Cap on mira Déu? On veu les coses?

Comencem a caminar?

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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1r dIUMENGE de Quaresma
Segurament últimament has sentit molt males notícies
al teu voltant. Podem comentar-ne alguna i podem
veure com ens fa sentir...

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc
1, 12-15
• Què et recorden els 40 dies de Jesús al desert? Són
els quaranta dies de quaresma.
• A què ens convida Jesús?

Cantem-ho tots junts!
https://youtu.be/Qt32--osnF4

Aquesta setmana cal que pensis de quina manera pots
donar als altres un missatge positiu, d’esperança,
d’amor... per a què sàpiguen que Déu els estima.

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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2n dIUMENGE de Quaresma
Escoltes sempre els altres?
I Jesús? Com el podem escoltar?

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc
9, 2-10.
• Jesús es “transfigura” davant dels seus amics, es
mostra com a Fill de Déu, com a Fill estimat pel Pare. I ells,
a més de veure’l així, senten una veu. De qui deu ser aquesta
veu? Què els diu?

Aquesta setmana pensa què pots fer per escoltar més
Jesús.

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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3r dIUMENGE de Quaresma
Quines esglésies coneixes?
Per a què serveix una església?
Què s’hi sol fer?

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn 2,
13-25.
• Per què s’enfada tant Jesús?
• Què s’hi hauria de fer en una església, en una
sinagoga?

Aquesta setmana pensa què pots fer tu per ajudar a
fer de l’església un lloc de pregària.

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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4t dIUMENGE de Quaresma
Quines són les persones que més t’estimen?
Com ho saps?
Què creus que estarien disposats a fer per tu?

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn 3,
14-21
• Jesús diu que ens estima molt o poc? Què us sembla
a vosaltres?

Aquesta setmana farem una CREU. La podràs col·locar
al teu racó de pregària i, així, t’ajudarà a recordar
amb quin Amor més gran ens estima Jesús. Per això,
hi col·locarem un cor.

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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5è dIUMENGE de Quaresma
Has vist alguna vegada com creix el blat?
I saps quants grans de blat poden sortir quan en
sembrem només un?

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn
12, 20-33.
• Fixem-nos en la part en què el text parla del gra
de blat. Per donar fruit, cal donar la vida, com li
passa al gra de blat i com li va passar a Jesús.
Saps què significa això?

Aquesta setmana pensa què pots donar de tu mateix
als qui tens a prop.

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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dIUMENGE de rams
Quines paraules o expressions fas servir quan estàs
molt content/a? I quan has rebut una molt bona
notícia?

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Mc
11, 1-10.
• Fixa’t especialment en què diu la gent a Jesús
quan li vol expressar la seva alegria.

Aquesta setmana farem un RAM i el col·locarem al
nostre racó de pregària. Això ens farà recordar que
tots els dies d’aquesta setmana acompanyarem Jesús
en la seva Passió, però sempre amb alegria.
Pot ser, més o menys, així:
https://youtu.be/sw5LqO1vwys

Descobreix i decora la
paraula clau d’avui.
Després, posa-la al teu
RACÓ DE PREGÀRIA.
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dIUMENGE de resurrecció
Avui sí que és un dia alegre! Jesús ha ressuscitat!
És viu i viu en cadacun de nosaltres!
Posa un drap blanc al
teu
RACÓ
DE
PREGÀRIA.

Escoltem què ens diu Jesús amb la seva Paraula: Jn
20, 1-9.
Ja és hora de col·locar l’última
paraula i descobrir què ens demana
Jesús aquesta Pasqua.
ANUNCIAR A TOTHOM QUE CRIST VIU!
HA RESSUSCITAT!
• A qui puc jo anunciar?
• On puc fer-ho?
Et proposem que ens enviïs un VÍDEO, gravat al teu
racó de pregària. Hi has d’anunciar a tothom l’alegria
de saber que Crist viu. Crida, canta, balla o fes
figueretes! Fes-ho sol/a o amb la teva família o amb
els teus amics!!
Envia’l a: acginfancia@gmail.com
I el publicarem durant la Pasqua.

BONA PASQUA DE RESURRECCIÓ!!
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