
Quart 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 a la pregària en família.

Abans de començar, ens relaxem, ens posem còmodes. 
Podem posar música de fons.
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Un cop més us volem oferir la «pregària – oratori», centrant-nos en 
l’evangeli del quart diumenge de Pasqua. Ja que encara no podem 

participar en l’Eucaristia us convidem a llegir-lo, dialogar-lo i pregar-lo 
des de casa, junts pares i fi lls. No cal dir que cada diumenge qui vulgui 

veure la missa, mentre estiguem confi nats, hi ha canals de TV 
i Youtube que les retransmeten.
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1.- Saludem a Jesús

Comencem saludant a Jesús.

Després de saludar-lo cantarem:
Cant: «Déu és Pare» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=x3ltR79gEDQ
Oi que nosaltres no hem vist mai ni al Pare, ni al Fill, ni a l’Esperit 
Sant? I tots són Déu, ho hem escoltat en la cançó.  
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Però segurament que cada dia notem més forta, dins del nostre 
cor, la força de «l’Esperit  Sant» que ens dóna ànim i ens empeny 
a continuar!  A «Jesús, el Fill», que encara que no tenim el Sagrari 
aquí, sabem que és present en el pa de l’Eucaristia, i sabem que 
habita en el cor de les persones del nostre voltant i està entre no-
saltres. I el «Pare» que ens il·lumina amb la seva llum, com la del 
ciri Pasqual, ens fa claror i en aquesta situació tan incerta que ens 
toca viure ens dóna esperança.
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Avui, en el relat de l’evangeli del diumenge vinent, escoltarem com 
Jesús ens diu que és «la porta».  Què deu voler dir amb això? Ho 
llegim i en parlem?

D’acord, estiguem atents!!!!D’acord, estiguem atents!!!!
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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 Joan

En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el 
qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per 
un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta 
és el pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta, i les ovelles 
reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel 
seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al 
davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. 
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Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no 
reconeixen la veu dels estranys». Jesús els parlà amb aquest 
llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús conti-
nuà: «Us ho dic amb tota veritat: Jo soc la porta de les ovelles.
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Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, 
però les ovelles no en feien cas. Jo soc la porta. Els qui entrin 
passant per mi, se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir 
lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per 
robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tin-
guin vida, i en tinguin a desdir».
Paraula del Senyor

Breu silenci



1111
Oratori Oratori 

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 al fi nal es 

pot reconduir.)

Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per 
la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, 
és un lladre o un bandoler? És lògic això no? Qui entra per la 
porta? L’amo, el qui té la clau per obrir la porta i entrar o el que hi viu.  
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Si és l’amo no li cal saltar per un altre indret, com diu el text, oi? 
No.

Els qui salten per un altre indret, per què ho fan? Perquè no és 
casa seva i no tenen la clau...Volen entrar fàcilment...Volen robar.

I aquests què serien? Lladres o bandolers.
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El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles, el guarda li obre la 
porta i les ovelles coneixen la seva veu. A veure, Jesús per què deu 
posar aquest exemple? Perquè a la seva època hi havia moltes ovelles 
i molts pastors. Ser pastor era un ofi ci, un treball i els pastors portaven les 
ovelles a pasturar perquè poguessin menjar l’herba dels camps. Quan es 
feia fosc les tornaven al corral, a la seva caseta. Quan les ovelles entraven 
i sortien del corral el pastor les contava i recontava que no en faltés cap. 
Ell sabia tots els noms i no se’n deixava mai cap.

Jesús explica relats, paràboles, per a fer arribar missatges d’amor a la gent 
i ho fa amb exemples de la seva vida de cada dia perquè ho puguin enten-
dre.  Fixem-nos que aquests exemples encara ens serveixen ara. Per què?
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Qui podrien ser el pastor i les ovelles ara, als nostres dies? 
Jesús i nosaltres.

Què ens deu voler explicar Jesús amb aquest relat? Primer que 
Ell ens coneix a cadascú de nosaltres i ens crida pel nostre nom. Ens 
fa sortir i Ell va davant nostre. Nosaltres coneixem la seva veu i el se-
guim, confi ats, perquè som les seves ovelles. Amb Ell no hem de tenir 
por de res!

Però, hi ha altres veus estranyes que també ens poden cridar, no? 
Que faríem aleshores?  Doncs, en no reconèixer la seva veu fugiríem. 
Veuríem que és una veu que no hi confi em. 
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Quan Jesús diu que Ell és la porta de les ovelles, què ens deu vo-
ler dir? Que Ell és l’entrada veritable al Regne de l’amor, que n’hi ha 
d’altres que han entrat per un altre lloc, però aquests no són veritables, 
només enganyen, tempten, ens anuncien falses felicitats, perquè en-
cara no han trobat la porta veritable que és Jesús. 

Es fàcil o difícil entrar per aquesta porta que és Jesús? Què ens 
cal per poder entrar per aquesta porta? Seguir-lo a Ell! Confi ar en 
Ell i sobretot estimar, estimar de veritat a Déu, als altres i a nosaltres 
mateixos.
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I si fem això que ens diu Jesús què tindrem?
Què Ell mateix ens salvarà de tot perill, podrem entrar i sortir lliurement 
per la porta de L’AMOR i serem LLIURES! Ens donarà la vida i vida a 
desdir, o sigui per sempre!!

I doncs:
VOLEM ENTRAR PER LA PORTA DE «JESÚS» AL SEU REGNE, 
CONFIANT EN ELL? O el que és el mateix: VOLEM ENTRAR PER 
LA PORTA DE L’AMOR CONFIANT EN JESÚS?
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Jesús ens estima molt, ens coneix pel nostre nom a cadascú de 
nosaltres, i nosaltres ens volem deixar estimar per Ell i li direm tot 
cantant:

Cant: «Tu m’estimes Jesús» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/tu-mestimes-jesus-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s
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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)

«Us ho dic amb tota veritat: jo soc la porta de les 
ovelles; jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, 

i en tinguin a desdir.»

Jesús ens diu:
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5.- Preguem amb Jesús:
En silenci, amb música de fons fl uixeta, parlem amb Jesús. 
Ja sabeu que amb Jesús s’hi pot parlar.
Si volem podem tancar els ulls, estem una estoneta en silenci 
i després  podem compartir les pregàries en veu alta.

(Suggeriments)

Senyor Jesús et demanem que en aquesta situació que vivim no 
ens manqui l’esperança. PREGUEM.

Senyor Jesús et demanem pels governants que prioritzin els re-
cursos en bé de les persones. PREGUEM.
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Senyor Jesús et demanem que tots sapiguem respectar les nor-
mes que ens demanin per no contagiar-nos. PREGUEM.

Senyor Jesús dóna llum als investigadors, científi cs, sanitaris... 
Que estan buscant una solució per poder posar fi  a aquesta pan-
dèmia. PREGUEM.

Senyor Jesús deslliura’ns de qualsevol mal. PREGUEM.

(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...
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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: «Jesús és el meu amic» del CD Celebrem amb Jesús de 
Cor Nou.

https://soundcloud.com/cor-nou/jesus-es-el-meu-amic-extract?in=cor-nou/sets/celebrem-amb-jesus
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Quart diumenge de Pasqua 2020

El Crist ha Ressuscitat 
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU

Worship.cat
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Reconèixer els qui ens estimen!
La dinàmica d’avui és molt senzilla. Necessitarem, però, la col·laboració de tots els 
de casa i també dels de fora. Família i amics. És important que siguin persones 
que estimin els vostres fi lls, i que els vostres fi lls els estimin. Els hi demanarem 
que ens enviïn un breu missatge de veu adreçat als nostres fi lls. El missatge ha de 
dir el següent:
«HOLA (el nom del nen o de la nena) ESPERO AJUDAR-TE A TRAVESSAR LA POR-
TA».
La dinàmica consisteix en fer un recorregut preestablert, travessar el passadís de 
casa, fer un circuit pel menjador, habitacions... fi ns arribar a LA PORTA DELS AMICS 
DE JESÚS (que serà, simbòlicament, la que vosaltres haureu decidit; si voleu, podeu 
guarnir-la ben xula i/o posar un rètol guapu). El circuit el podeu fer, per exemple,  amb 
paper higiènic. Sols podran fer una passa de la mida d’un peu, cada vegada que en-
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certin el nom de la persona que els ha enviat el missatge. Si el fallen hauran de fer 
dos passes enrere. I així fi ns arribar a poder entrar per LA PORTA DELS AMICS DE 
JESÚS.
Si actuem, decidim, fem i sentim com Jesús, cada cop serem més a prop d’Ell que és 
«la Porta» per la qual nosaltres ens fem amics seus. 



Una porta que canvia!

Aquesta altra dinàmica encara és més senzilla. Caldrà que sigueu dos els que ajudeu 
i dirigiu la dinàmica. Les dues persones que porten la dinàmica hauran de fer de porta 
amb els seus cossos. Estirant els braços cap endavant i formant amb els cossos i el 
terra el marc de la porta per la qual hauran de passar els petits de casa. Haureu de 
ser diferents tipus de portes. Més altes, més baixes, més baixes encara, més estre-
tes, més estretes encara, estretes i altes, estretes i petites, amples i petites...
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La dinàmica consistirà en que els nens intentin, sense forçar les portes, passar per 
elles... Caldrà que s’ajupin, que es posin de costat, que s’estirin a terra... Per poder 
travessar la «porta» hauran d’adaptar-se a la seva mida. 
Què vol dir que Jesús és la porta per ser bons amics seus? Podem trobar portes de 
tota mena, amples, estretes, altes, baixes, grans, petites, feixugues, pesades, molt 
senzilles...
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Si la porta és més petita que tu, caldrà que et facis petit, que t’ajupis, o que entris de 
genolls o estirat a terra per poder-la travessar. Si la porta és molt estreta, potser hau-
ràs de passar de costat... Si pesa molt, hauràs d’estar fort per poder-la obrir... Ens 
haurem d’adaptar a les portes per poder-les obrir i travessar. Jesús ens diu que és 
«la Porta». Quina mena de porta deu ser Jesús? Ell és la porta de l’Estimar. Per po-
der obrir aquesta porta què et sembla que caldrà? Si seguim els seus ensenyaments, 
si escoltem la seva veu i en fem cas, estarem apropant-nos i enfortint-nos per poder 
arribar a la porta de l’Estimar i obrir-la. Si estimem com Ell, ens serà molt fàcil. Si es-
timem com Ell serem de debò amics i amigues seus.


