
Tercer diumenge de Pasqua 2020

Catequesi en Família i a casaCatequesi en Família i a casa
SIC

Hola famílies! 
Des del SIC (secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes 
Balears) hem pensat que, durant aquests dies que no podreu sortir a 
jugar al carrer, necessitareu algun recurs per continuar amb el procés 
catequètic que havíem començat amb els vostres fi lls i fi lles. 
Es tracta d u̒n recurs per fer la catequesi en família, vàlid tant si els 
vostres fi lls són d u̒na edat o una altra ja que a casa no els podem 
separar per edats, adaptat a lʻespai de casa, i orientat a comprendre 
i viure lʻEvangeli del Diumenge que vindrà.
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L’oratori a Youtube L’oratori a Youtube 
Podeu trobar tots els vídeos que ens ajuden a fer les pregàries en família, 
al nostre canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCRnOqKkBtlHdOFylgNqoc8w 



«Pregària-Oratori» (Jn 24, 13-35)
Oratori Oratori 
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Ens trobem a l’espai que hem destinat per la pregària amb família, 
o en muntem un d’improvisat. 

Ens asseiem i ens relaxem abans de començar la pregària. 
Podem posar una música de fons. 



44
Oratori Oratori 

Ens tornem a trobar, un cop més, des de casa. Sembla que no s’aca-
ba mai aquesta confi nació!!. Pensem que des de casa estem col·labo-
rant  pel bé de totes les persones. Aquest virus no el podem veure, es 
microscòpic, però pot fer molt mal, per tant cal que fem tot el que ens 

diguin els experts, encara que ens costi una miqueta. Pensem que n’hi 
ha molts que no tenen casa i s’hi ha d’exposar tant si volen com no!!!...

Nosaltres no ens hi havíem trobat mai amb una situació així 
i es normal que a vegades ens superi, però si continuem fent-ho tant bé,  

s’acabarà ben aviat!!
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1.- Saludem a Jesús

Comencem saludant a Jesús... i diguem-li que ompli els nostres 
cors de paciència,  bondat, comprensió... 

A Jesús no el veiem, ni amb el microscopi,  però el notem entre 
nosaltres, en els nostres cors. Sabem que està present al sagrari, 
a la Paraula, al ciri Pasqual... Experimentem que ens fa molt bé i 
que vol el millor per nosaltres!!
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Avui, en el relat de l’evangeli que escoltarem, del passatge dels 
deixebles d’Emmaús, veurem clarament com Jesús està present 
entre nosaltres, al nostre costat fi ns i tot fa camí amb nosaltres.. i 
també ens adonarem com el podem reconèixer present en el pa de 
l’eucaristia, tal com els deixebles es van reconèixer al partir el pa.

Jesús sempre va predicar el Regne de Déu, demanava que tothom 
en volgués formar part i també l’anunciava amb les obres, volia 
que aquest Regne de l’amor s’estengués per tot arreu. 
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Doncs, el primer cant que cantarem serà precisament aquest que 
ens parla del Regne de Déu i que vingui entre nosaltres. 

També sabem que Jesús ens parla en la paraula, en la Bíblia... 
i el que ens diu sempre ens pot ajudar per la nostra vida.
Volem escoltar el que ens diu avui Jesús???  Sí... 

Doncs, estiguem atents...

Cant: «Què vingui el teu Regne» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
Aquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirir
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2.- Llegim la Paraula, (Jn 24,13-35) 
( El pare o la mare llegeixen la lectura de l’evangeli d’aquest diumenge)

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

Aquell mateix diumenge dos dels deixebles de Jesús se n’ana-
ven a un poble anomenat Emmaús, a onze quilòmetres de Jeru-
salem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents.

Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es 
posà a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls el 
reconeguessin. Ell els preguntà: «De què discutiu entre vosal-
tres tot caminant?». Ells s’aturaren amb un posat trist i un dels 
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dos, que es deia Cleofàs, li respongué: «De tots els forasters 
que hi havia aquests dies a Jerusalem, ets l’únic que no saps 
el que hi ha passat?». Els preguntà: «Què?». Li contestaren: 
«El cas de Jesús de Natzaret. S’havia revelat com un profeta 
poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans 
sacerdots i les autoritats del nostre poble l’entregaren perquè 
fos condemnat a mort i crucifi cat. Nosaltres esperàvem que ell 
seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa tres dies. 
És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat: han 
anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el cos, i han vin-
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gut a dir-nos que fi ns i tot se’ls han aparegut uns àngels i els 
han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui eren amb nosal-
tres han anat al sepulcre i ho han trobat tot exactament com les 
dones havien dit, però a ell, no l’han vist pas».

Ell els digué: «Sí que us costa d’entendre! Quins cors tan inde-
cisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes. No havia 
de patir tot això el Messies abans d’entrar en la seva glòria?». 
Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots 
els profetes, els exposava tots els llocs de les Escriptures que 
es referien a ell.
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Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer com 
si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: «Queda’t 
amb nosaltres que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar». 
Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb 
ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el 
donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegue-
ren, però ell desaparegué. I es deien l’un a l’altre: «No és veritat 
que els nostres cors s’abrusaven dins nostre mentre ens par-
lava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?». Llavors 
mateix s’alçaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà tro-
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Breu silenci


baren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: 
«Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó». Ells 
també contaven el que els havia passat pel camí, i com l’havien 
reconegut quan partia el pa.

PARAULA DE DÉU
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3.- Diàleg amb els infants 
(El catequista, pare – mare, enceta un diàleg amb els infants)  
Respostes en cursiva orientatives.

Repassem el text que hem llegit: (Deixem que ells responguin i si sembla 

es pot reconduir)

Quants deixebles hi havia caminant de Jerusalem a Emmaús? 
2...

Recordeu els noms? Cleofàs, l’altre no ho diu...



1414
Oratori Oratori 

Perquè pensem que marxaven de Jerusalem? Que hi va passar a 
Jerusalem?
..Perquè estaven decebuts, confi aven que Jesús els alliberaria i resul-
ta que el van crucifi car. Ells estaven tristos i van decidir tornar cap al 
seu poble. 

Què els va passar pel camí? Se’ls va aparèixer un home, i es posa 
a caminar amb ells. 
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Aquest home els hi va preguntar perquè estaven tristos, i que li 
diuen? L’hi diuen, que no saps el que ha passat?, què ets l’únic de 
tota  la gent que hi havia allí que no sap el que ha passat??.. el cas 
de Jesús de Natzaret.. que l’han crucifi cat.. . Diuen que unes dones 
els van dir que havien anat al sepulcre i el cos de Jesús no hi era i 
uns àngels els havien dit que era viu... però ells no l’havien vist pas. 

Jesús els va començar a explicar que el fet que hagin matat a Je-
sús ja estava escrit a les Escriptures... Els va explicar una mica 
d’història de l’Antic Testament, sobretot el que havia escrit als lli-
bres de Moisès i continuant amb els dels profetes, que es  referi-
en a ell. 
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Els dos deixebles, van conèixer pel camí que era Jesús? No que 
va!! Però és van trobar molt a gust amb ell. 

Caminant i parlant, se’ls va fer de nit i els tres homes van arribar 
a la cruïlla on havien de desviar-se per anar a Emmaús, però que 
li van dir a Jesús, es van acomiadar?
No, no es van acomiadar, sinó que el van convidar a quedar-se amb 
ell, ja que el dia començava a declinar, ja es feia fosc. 

I ell si va quedar?  Sí, i tant....

Quan va arribar l’hora de sopar, què va fer Jesús? 
Prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava.
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I quan va fer aquest gest Jesús, què va passar?
Aleshores, quan va partir el pa, el van reconèixer, van veure que era 
Jesús mateix, perquè com que el coneixien d’abans, sobretot de l’úl-
tim sopar quan va partir el pa, ara el van reconèixer. 

I que deien entre ells?  Es deien, que quan anaven pel camí i els ex-
plicava el sentit de les escriptures, els seus cors s’abrusaven, que vol 
dir que s’emocionaven i no sabien perquè,... i ara ho han descobert... 
clar si era Jesús!!

I què va passar aleshores? Què Jesús va desaparèixer.. 
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I ells que van fer? Van anar a Jerusalem a dir als altres deixebles 
que se’ls havia aparegut Jesús i que l’havien reconegut quan partia el 
pa.

I els altres deixebles que els van dir? Què es veritat que HA RES-
SUSCITAT, que també s’havia aparegut a Simó. Estaven tant con-
tents que volien que tothom se’n assabentés!!! 

Quan ens passa alguna cosa molt bona la volem fer saber als al-
tres no? La volem compartir es veritat? Síííí... I tant!
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I nosaltres:
VOLEM RECONÈIXER A JESÚS PRESENT EN EL PA 
DE L’EUCARISTIA? CREIEM QUE ÉS ELL MATEIX?

VEIEU ALGUNA RELACIÓ ENTRE EL RELAT QUE 
ACABEM DE LLEGIR I LA MISSA? 

Com que ens ho creiem, ho farem com els deixebles que van 
anar corrents a dir-ho als seus amics, i ho farem amb el cant:

Cant: «En el nom de Jesús» del CD Celebrem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/en-el-nom-de-jesus-extract?in=cor-nou/sets/celebrem-amb-jesus
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4.- Guardem al cor un trosset del que ens diu avui 
La Paraula:

(Ho repetim dos o tres vegades amb els pares o catequistes)

... Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué 
el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. 

En aquell moment se’ls obriren els ulls 
i el reconegueren.
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5.- Preguem amb Jesús:
En silenci, amb música de fons fl uixeta, parlem de cor a cor amb 
Jesús. 
Si volem podem tancar els ulls i quan creguem que hem estat una 
estoneta en silenci podem compartir les pregàries en veu alta.

(Suggeriments)

Senyor Jesús, et demanem per totes les persones que els angoixa 
aquesta situació que estem vivint.. PREGUEM

Senyor Jesús, et demanem que els que governen sàpiguen que 
han de fer pel bé de tots i es deixin guiar per l’amor i no pel poder. 
PREGUEM
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Senyor Jesús, et demanem per les persones que han perdut la fei-
na, que el seu negoci a defallit, que no saben cap on girar-se, que 
trobin mans amigues que els ajudin. PREGUEM

Senyor Jesús, et donem gràcies per totes les persones que lluiten 
de veritat per la extinció d’aquest virus, que trobin un remei que 
sigui efi caç. PREGUEM
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(Optatiu... Es poden escollir les que es vulguin, són orientatives, tot depèn si els in-

fants en van compartint en veu alta, per això és important després del silenci, deixar 

un espai generós per tal que les puguin verbalitzar)

Altres...

Senyor Jesús, et donem gràcies de la nostra família que ens esti-
ma. PREGUEM..

Oratori Oratori Oratori Oratori Oratori 
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Acabem aquestes pregàries confi ant tot el que hem demanat a Je-
sús, resant o cantant el PARENOSTRE. 
(Obrint les mans en senyal de petició).

(Tot seguit, si sembla bé, abans del cant fi nal, es pot resar l’Ave Maria i el Glòria – fer 

el Senyal de la Creu).

I per acabat, com que nosaltres també volem fer el nostre camí junts 
amb Jesús, li cantem aquest cant:

Cant fi nal: «Junts fem camí cap Emmaús» del CD Celebrem amb 
Jesús de Cor Nou.

https://soundcloud.com/cor-nou/junts-farem-cami-extract?in=cor-nou/sets/celebrem-amb-jesus



CantsCants 25

Tercer diumenge de Pasqua 2020

Queda’t amb nosaltres
https://www.youtube.com/watch?v=A98faVR6hek

El Crist ha Ressuscitat 
https://www.youtube.com/watch?v=YieK8qKmMrI

Som testimonis 
https://www.youtube.com/watch?v=1h5AN_75wYU&list=PL-
8m_4ofV6ERGsWDe7tsVvF1qL0LvCUSRo&index=11

Canta la teva fe (CTF) Worship.cat Kairoi
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Mémori
Qualsevol joc, tipus, «memori» ens podria ajudar. Es tracta de recordar i re-conèixer. 
Si voleu, per treballar més a fons el tema podríem fer el nostre propi «memori de 
emaús».
Llegim primer el text bíblic en família. Potser de la Bíblia que tingueu a casa, el text 
d’aquest Evangeli que heu buscat a internet, de la Bíblia infantil... 
Un cop llegit el text fem un primer exercici de memòria i entre tots fem una llista dels 
personatges, objectes, paisatges... del relat. 
Algú que vagi apuntant el que els altres diuen (el deixeble 1, el deixeble 2, Jesús, el 
sol, el camí, la ciutat de Jerusalem, el d’Emaús, la casa, la sala on es posen a men-
jar, el pa, el pa que es parteix, la lluna... I tot els que us imagineu: un sarró, un bordó, 
gots, estovalles...).
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Quan ja tenim la llista feta, distribuïm els diferents personatges i elements de la his-
tòria entre els membres de la família que hi participen a l’activitat. Repartim, també, 
uns quadrats tipus «carta» del «mèmori». Tants quadrats com fi gures s’hagin de di-
buixar. Aquesta part hi podem dedicar més o menys temps: dibuix, color, plastifi car 
(amb aironfi x, cel·lo...).
En acabat les «cartes», podem fer un parell o tres de jugades, sols, per parelles, en 
grup, tots contra tots... Guanya qui més encerta, qui més re-corda, qui més re-coneix.
Caldrà, després de la partida o partides, comentar entre tots, el que hem anat fent. 
Primer caldrà recordar la història, el relat, sense tornar-ho a llegir. Si els nens no el 
recorden i els hi costa, els grans podeu ajudar, però és important que primer ho pro-
vin ells sols. Quan anem recordant la història, la podem repassar i «transportar» al 
nostre quotidià. Pot ser que no haguem recordat a la primera tot el relat. Potser n’hi 
ha prou en que ens donin alguna pista per agafar el fi l de la història. Quan Jesús es 
troba amb aquells dos amics que tornen tristos cap a casa, serà el mateix Jesús qui 
els anirà recordant tot el que havia passat i tot el que ell mateix, Jesús, els hi havia 
dit abans de morir... 
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Què els hi va passar als dos deixebles? Que se’ls hi anava abrusant el cor (vol dir 
que anava creixent dins d’ell com una alegria, com una emoció cada cop més i més 
gran). Potser nosaltres no ens hem emocionat tant però quan ens han donat pistes i 
hem pogut continuar la història... Això també ens ha fet contents. Quan algú ens ex-
plica una cosa que no enteníem i per fi  la entenem, estem contents, ens quedem amb 
més pau, més tranquils... Però la història va més enllà, Jesús no sols els ha ajudat a 
entendre les coses, amb un sol gest (beneir, partir el pa i repartir-lo) reconeixen que 
és Ell!
També nosaltres podem acabar de fer un problema, un treball, quan hi ha qui ens ho 
explica bé. Poder acabar el treball, fer el problema, ens fa contents. Quan algú ens 
explica algun «truki» d’un joc de la play i això fa possible que passi de pantalla o de 
nivell, estic content!!!
Els deixebles d’Emaús, reconeixen a Jesús en el gest de partir el pa. Era un gest que 
li havien vist fer moltes vegades. Potser nosaltres també hem sentit que algú ens ha 
dit: «mira, fa això, o allò altre, com ho feia l’avi...», «quan toca el piano, sembla que hi 
vegi a l’àvia, o la mare...», «quan et veig jugant a hoquei, futbol, handbol, és ben bé 
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com si veiés al teu pare...» És una mica el que els hi va passar a aquells dos amics 
de Jesús.
Creieu que entre tots podríem pensar i buscar alguns altres fets que ens ajudin a 
«veure» a Jesús, a re-conèixer a Jesús? Com a mínim, a re-conèixer el seu tarannà, 
la seva manera de viure, el seu viure? Si reconeixem el seu viure, és com si el veiés-
sim a Ell. Una pista: «On hi ha amor, allí hi ha Déu».

Un problema de distància

Com en l’anterior dinàmica, començarem llegint primer el text bíblic en família. Pot 
ser de la Bíblia que tingueu a casa, el text d’aquest Evangeli que heu buscat a inter-
net, de la Bíblia infantil... 
Comentem entre tots i recordem la història, el relat, sense tornar-ho a llegir. Si els 
nens no el recorden i els hi costa, els grans podeu ajudar, però és important que pri-
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mer ho intentem amb ells sols. Quan hem recordat la història la podem anar repas-
sant i «transportant» al nostre quotidià. Quan Jesús es troba amb aquells dos amics 
que tornen tristos cap a casa, serà el mateix Jesús qui els anirà recordant tot el que 
havia passat i tot el que ell mateix, Jesús, els hi havia dit abans de morir... Què els 
hi va passar als dos deixebles? Per què penseu que no el van poder re-conèixer a la 
primera? Què us sembla que pot ser el que els impedeix de veure que és Jesús?
Agafeu ara alguna imatge coneguda pels nens, una foto d’algú conegut (els avis, els 
pares, una amic, el personatge d’un còmic...) i els demaneu que tanquin els ulls. Amb 
els ull tancats i les mans al darrere, els hi poseu la imatge arran dels ulls i els hi dema-
neu que els obrin i que us diguin què veuen, a qui veuen? Difícilment us ho podran dir. 
Allunyeu una mica, no gaire, la imatge, fi ns que re-coneguin i puguin dir de qui es tracta.
Als deixebles d’Emaús els va passar que tenien encara tant «a prop» del seu record a 
Jesús mort i clavat en creu, que la tristesa no els deixava veure cap altra cosa. Quan 
nosaltres estem molt tristos i plorem, ens hem d’eixugar els ulls per poder veure-hi clar. 
Potser quan érem més petits ens assemblava que havíem perdut alguna cosa i ens 
disgustàvem fi ns a plorar. Els pares ens consolaven i ens deien que ja ho trobaríem, 
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que calia buscar-lo. Fins i tot podíem insistir, tot plorant, que ja ho havíem fet i que no 
ho trobàvem. Fins que la mare o el nostre germà ens diu:«mira si està aquí!». No t’ho 
acabes de creure, t’has d’eixugar bé els ulls per poder veure-ho bé.
Ens caldrà distància amb els esdeveniments per poder-los comprendre, si deixem que 
la tristor, la ràbia, el neguit, la por s’instal·lin dins nostre, serà molt difícil que hi veiem 
clar. Caldrà respirar fons, deixar passar una estona, prendre distància en el temps, per 
poder rellegir els fets, comprendre el que ens passa. 

Jesús els ajuda a perdre la tristesa explicant bé tot el que havia passat, se’ls hi abrusa-
va el cor... 
També nosaltres necessitem temps, espai, explicacions per entendre moltes coses de 
les que ens passen i de les que li van passar a Jesús. La catequesi, compartir i pregar 
amb els pares, ens ajuda i molt, a conèixer més a Jesús. Quan més el conegui més el 
podré re-conèixer en tants i tants moments de la vida (i li podrem donar gràcies). Quan 
algú m’ajuda, quan algú em fa content, quan algú em consola, quan algú m’estima... En 
totes aquestes coses puc, amb distància, veure a Jesús, reconèixer la seva manera de 
viure, el seu amor.




