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INTRODUCCIÓ1.
 

2. EVANGELI

3.QUÈ ENS DIU JESÚS?

Ara que hem llegit l’evangeli, us animem a escoltar i cantar
aquesta cançó. Ben segur que us ajudarà a entendre i viure
l’esperit de festa de la Pasqua. 
La pasqua (70xset) (veure vídeo a annex).
  I com molt bé hem vist, Jesús ens convidava a somiar, a no tenir
por. En la pel·lícula de Vaiana, la protagonista s’atreveix a somiar, a
buscar, a anar més enllà per aconseguir allò que vol. Ella té dubtes
i pors, però també somia i confia.  Escolteu aquesta cançó i
pregunteu-vos: Què somio jo? Què em fa por? Què és important
per a mi? Que hay más allà (Vaiana)
Jesús ens convidava a ser valentes i valents; a viure el què ens
proposava: estimar i perdonar.  Posant en pràctica el què ens va
ensenyar, el fem present. Però de vegades ens n’oblidem... i ens cal
una mica d’ajuda per recordar-ho. Escampem que el sol torna a
sortir... el sepulcre està buit!

Diumenge de Pasqua
Famílies

El diumenge, Maria Magdalena se'n
va anar al sepulcre de bon matí
quan encara era fosc, 
i veié que la pedra havia estat treta
de l'entrada del sepulcre. Llavors
se'n va corrents a trobar Simó Pere 
l'altre deixeble, aquell que Jesús
estimava, i els diu: «S'han endut el 
Senyor fora del sepulcre i no sabem
on l'han posat».
Pere i l'altre deixeble van sortir cap
al sepulcre. Corrien tots dos junts
però l'altre deixeble s'avançà a Pere
i va arribar primer al sepulcre
s'ajupí i veié aplanat el llenço
d'amortallar, però no hi va entrar.
Després arribà també Simó Pere
que el seguia, i va entrar al sepulcre;
veié aplanat el llençol d'amortallar
però el mocador que li havien posat
al cap no estava aplanat com e
llençol, sinó que continuava lligat a
part. Llavors va entrar també l'altre 
deixeble, que havia arribat primer a
sepulcre, ho veié i cregué. De fet
encara no havien entès que, segons
l'Escriptura, Jesús havia de
ressuscitar d'entre els morts.

És Pasqua! La Vida en majúscules va per davant, crea, tot és nou. L'Esperit de Jesús ens 
dona un camí nou a recórrer. Podem viure aquesta novetat? Com? 
Quantes vegades no has fet alguna cosa, no has anat a algun lloc, no has parlat amb
alguna persona o has renunciat a algun somni per por? Al llarg de la nostra vida anem
trobant-nos diferent reptes. Els podem afrontar o fugir-ne. Atreveix-te a somiar, no tinguis
por! De fet, Jesús va ser un somiador, un apassionat de la vida. A la Pasqua celebrem
aquest apassionament per la vida. Si es viu des d’aquest dinamisme no hi ha lloc per a la
por.
La Pasqua és el pas a la llibertat. És atrevir-se. Aquesta experiència produeix alegria en qui
ho viu i és el que va sentir Maria Magdalena en veure el sepulcre buit; primer tristesa
(pensava que l’havien robat), després comunicació (als deixebles) i per últim, l’alegria de
saber la veritat (trobada amb Jesús). Celebrem LA PASQUA! Avui, a casa!

https://www.youtube.com/watch?v=trS6qUOA0e4
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5. RECOLLIM EL DIA-PREGÀRIA
 

Jesús comparteix amb nosaltres aquest moment. Estem junts a casa oi? Som una petita

comunitat. El ciri que hem pintat, ara té llum. La Pasqua és un regal  que ens fa Jesús. Sabeu

quan arriba la primavera i totes les flors esclaten, tot floreix? Això és la Pasqua. Sabeu quan un

troba a casa un objecte que li recorda grans moments que hem compartit amb avis, tietes,

germans, pares...? Això és la Pasqua. Una bona empenta per seguir ajudant i fent un mon millor. 

Anem a buscar un objecte que ens recordi aquesta felicitat que vam compartir? Som-hi!
A veure... Què hem portat? Què recordem d'ells que ens ha fet tan feliços?
 

Donem gràcies, avui diumenge de Pasqua perquè estem junts, perquè agraïm el que els
altres ens han donat. Sabem valorar que cada dia que vivim és un regal.
Gràcies Jesús. Ens diem BONA PASQUA!
 

 

4. HO VIVIM:TALLER "LA LLUM DE PASQUA"
 

PROPOSTA 1: EL CIRI PASQUAL (veure annex)
El ciri pasqual es la representació de Jesús entre nosaltres. Ara et proposem que pintis el 
teu propi ciri Pasqual (tens moltes espelmes a internest que et poden servir de referència) i que en ell hi

escriguis aquelles coses que són importants per a tu en la vida, aquelles coses que somies,... Ah! I sigueu

creatius!

Estaria bé que cadascú pintés el seu. Al final, compartiu el que heu dibuixat i deixeu els vostres ciris en

algun lloc de la casa que us ajudi a recordar-ho.

 

PROPOSTA 2: EL SECRET DEL COR (veure annex)
Us proposem que us poseu en rotllana i que dediqueu una estona a fer una activitat HARA (meditació
guiada). Us ajudareu d'un àudio, per tant l'únic que heu de fer és triar un espai on estigueu còmodes. 

 Podeu posar coixins, una espelma i sobretot el silenci que ahir contemplàvem i ESCOLTEU!

Quan acabeu l'exercici, digueu com us ha anat... La Pasqua neix en el nostre cor!

 

 

 

ANNEXOS
 

Ciris, espelmes
 

Vídeo cançó 70xset
 

Podeu pintar una espelma on line (infants)
 

Meditació EL SECRET DEL COR (àudio)
 

VAIANA

Bona Pasqua!

Envieu-nos fotos amb les activitats que
realitzeu a casa a totanirabe@lasalle.cat

https://www.youtube.com/watch?v=zMlC7YJsh14
https://www.youtube.com/watch?v=BoAUExF1Gbc
https://festes.dibuixos.cat/nadal/espelma.html
http://www.epiagranollers.org/secundaria/mp3/10-El%20secret%20del%20cor.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=trS6qUOA0e4

