
Cinquè 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 14, 1-12)
Oratori Oratori 
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Ens trobem a l’espai que hem destinat per a la pregària en família.

Ens relaxem, ens posem còmodes. Podem posar música de fons.
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Un cop més, us volem oferir la «pregària – oratori» corresponent al cin-
què diumenge de Pasqua. Us ho anirem oferint fi ns que podrem anar a 
missa els diumenges, pensem que si no podeu veure la missa per dife-
rents canals de comunicació és una bona manera d’escoltar, comentar i 

intentar viure l’Evangeli del diumenge.

Estem aquí, disposats a dedicar una estona a Jesús, a obrir el nostre cor,  
i per deixar-nos omplir de la seva Paraula.
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1.- Saludem a Jesús

Comencem saludant a Jesús.

Repassem les presències que ja hem anat dient cada setmana.

Si ens fi xem la setmana passada Jesús es presentava com 
«la porta». Ja vam comentar què volia dir: la porta de l’Amor.
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I avui també se’ns presenta d’una manera poc corrent, no massa 
entenedora. Jesús ens diu que visquem confi ant en Déu i també 
en Ell, que els nostres cors s’asserenin. Costa que els cors s’as-
serenin, sobretot en aquests moments que sembla que tota la si-
tuació és insegura i no se sap massa què podem fer!!
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Us sembla bé que llegim el que ens diu Jesús en la seva Paraula? 
Sííí. Doncs escoltem amb atenció!!

Però abans podem cantar: 
Cant: «La teva paraula m’il·lumina» 
del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=W7rXKK0RHnEhttps://www.youtube.com/watch?v=W7rXKK0RHnE
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2.- Llegim la Paraula, (Jn 14, 1-12) 
( 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 digué als seus deixebles: «Que els vos-
tres cors s’asserenin. Confi eu en Déu, confi eu també en mi. A 
casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués, us 
podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a 
preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també 
vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta, 
allà on jo vaig». Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on 
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aneu. Com podem saber quin camí hi porta?». Jesús li diu: «Jo 
soc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va 
per mi. Si m’heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu 
Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist». Li diu Felip: «Senyor, 
mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més». Jesús li diu: «Felip, fa 
tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? 
Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? 
No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules 
que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, 
fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en 
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mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veri-
tat: Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fi ns en farà 
de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare».

Paraula del Senyor

Breu silenciBreu silenci
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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 al fi nal es 

pot reconduir.)

Avui en aquest text Jesús ens diu que els nostres cors s’asserenin, 
què ens deu voler dir? Que estiguem tranquils, que confi em en Ell. 

Què vol dir que Ell ens prepara l’estada allà on ell va? Que anirem 
allà on és Ell, que ressuscitarem com Ell, que tindrem una altra vida... 



1212
Oratori Oratori 

Molt bé!! Aquests dies parlem de resurrecció, de vida nova per a 
tots! Ell també diu que ja sabem quin camí porta a la nova vida, 
quin deu ser? Tomàs també li pregunta, Senyor si no sabem on 
aneu, com podem saber el camí que hi porta? Però què li diu Je-
sús?  QUE ELL ÉS EL CAMÍ, LA VERITAT I LA VIDA.
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Molt bé! I què vol dir amb això? Doncs que per viure la vida nova cal 
que anem caminant pel camí de Jesús, tal com la setmana passada 
dèiem que era la porta de l’amor. Avui diem que és el camí de l’amor i 
de l’estimació als altres, de lliurament gratuït... 
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Si entrem per la porta de l’amor, si caminem pel camí de l’estima-
ció, què pot passar?  Que sentirem com el nostre interior s’omple de 
pau i el nostre cor estarà relaxat.

I si estem més relaxats i en pau potser notarem que hem trobat la 
«veritat» de tot el que busquem, no? I què farà aquesta veritat en 
tots nosaltres? Ens portarà a la «vida» plena que només creure en 
Jesús pot portar...
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Per tant queda clar perquè Jesús és el camí, la veritat i la vida? 
Sííí...

I doncs:
CREIEM QUE JESÚS ÉS EL CAMÍ QUE VOLEM SEGUIR, 
LA VERITAT QUE VOLEM CREURE I LA VIDA QUE VOLEM VIURE?

Per tant queda clar perquè Jesús és el camí, la veritat i la vida? 

LA VERITAT QUE VOLEM CREURE I LA VIDA QUE VOLEM VIURE?
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És fantàstic si ens creiem que Jesús és el CAMÍ, LA VERITAT I LA 
VIDA i que Ell mateix ens dóna vida, en el nostre cas, pot ser en el 
pa de l’Eucaristia.
Doncs ara cantarem el següent cant que ho resumeix molt bé:
Cant: «Jo soc el pa de vida» del CD Celebrem amb Jesús de Cor Nou.
Aquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirir
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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)

«Jo soc el camí, la veritat i la vida: 
ningú no arriba al pare si no hi va per mi.»

Jesús li diu a Tomàs i a nosaltres també: 
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5.- Preguem amb Jesús:
En silenci parlem amb Jesús de cor a cor. Ja sabeu que amb Jesús 
s’hi pot parlar!! Fem-ho com sempre ho fem.
Si volem podem tancar els ulls, estem una estoneta en silenci i 
quan us sembli es poden compartir les pregàries en veu alta.

(Suggeriments)

Senyor Jesús et demanem que et puguem reconèixer com el camí, 
la veritat i la vida. PREGUEM.

Senyor Jesús et demanem que els recursos que hi ha en el món 
siguin per a tothom, no solament per a uns quants. PREGUEM.
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Senyor Jesús et demanem que ens donis més fe. PREGUEM.

Senyor Jesús et demanem per totes les persones que tenen res-
ponsabilitats polítiques, econòmiques, sanitàries, religioses... que 
vetllin per la tasca que tenen encomanada en benefi ci de tothom. 
PREGUEM.

Senyor Jesús et donem gràcies per tot el que tenim. 
Gràcies Jesús.

(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 
Jesús, resant el PARENOSTRE. 
(Obrint les mans en senyal de petició. També el podem cantar).

(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 acabar, com que nosaltres també volem fer el nostre camí junts 
amb Jesús, i creiem que el seu amor és gran i aquest amor ens dóna 
vida anirem a anunciar-ho a tothom amb el següent cant:

Cant fi nal: «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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Cinquè diumenge de Pasqua 2020

Jesús és Veritat
https://www.youtube.com/watch?v=iWqqK849rPU

Et seguiré 
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU

Kairoi Worship.cat
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Cinquè diumenge de Pasqua 2020

L’art de consolar
Jesús és Mestre d’un munt d’assignatures... compartir, servir, perdonar, empatitzar, 
aconsellar, ajudar, escoltar, acollir... CONSOLAR. 
A l’Evangeli d’aquest diumenge Jesús ens dóna una lliçó de com CONSOLAR. Com 
nosaltres, amb la pandèmia, Jesús i els deixebles estan vivint uns moments no gens 
fàcils. Jerusalem està tota revoltada. N’hi ha qui vol matar a Jesús i també qui el vol 
defensar. Els deixebles estan neguitosos, angoixats, TENEN POR!
Llegim junts l’Evangeli?
LECTURA DE L’EVANGELI SEGONS SANT JOAN (JN 14,1-12)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’assere-
nin. Confi eu en Déu, confi eu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: 
si no n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat 
a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres vis-
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queu allà on jo sóc. I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Se-
nyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li 
diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si 
m’heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu 
i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» Je-
sús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? 
Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo 
estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi ma-
teix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare 
i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: 
Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fi ns en farà de més grans, perquè 
jo me’n vaig al Pare.»
Què fa Jesús per CONSOLAR?
ASSERENEU-vos, no tingueu por, tingueu pau...
CONFIEU
NO US HE MENTIT MAI, ARA TAMPOC... A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots, 
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si no fos així, creieu que us enganyaria? No tindria cap mena de sentit! A la casa del 
meu Pare vosaltres també hi teniu lloc perquè vull que VOSALTRES VISQUEU ALLÀ 
ON JO SÓC.
Allà on jo vaig, ja hi sabeu el camí!. Tomàs li diu: «que queeeeeeeeeeeeè? Jesús, 
però si no estem entenent res del que ens dius... No tenim ni idea d’on vas? Com vols 
que sapiguem el camí que hi duu?»
JO SÓC EL CAMÍ, LA VERITAT i LA VIDA. El Pare i jo, som u! QUI EM VEU A MI VEU 
AL PARE; JO ESTIC EN EL PARE I EL PARE ESTÀ EN MI!
Jesús està sempre a l’aguait dels seus. Sap que estan neguitosos, que tenen por...  
No espera a que li demanin res, Ell els coneix i sap que estan com trencats per dintre. 
Volen estar amb Jesús, però tenen por dels jueus. Volen fer-li costat perquè l’estimen 
moltíssim, però tenen por que després els facin mal a ells i a les seves famílies. Es-
tan TRENCATS per dintre, i això encara els entristeix més. Jesús es proposa, amb 
les seves paraules i amb els seus gests RECONSTRUIR-LOS, REFER-LOS. Com si 
d’un trencaclosques es tractés, Jesús refà els seus cors, les seves vides... Els hi diu 
que no pateixin, que confi en en Ell, que mai els ha enganyat, tampoc ara. Amb les 
seves promeses els hi refà l’esperança. Dóna pau al seus cors...
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Us convidem a fer el trencaclosques que els pares us han preparat: 
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Ja l’hem fet?
Refer quelcom que s’ha trencat. Això vol dir CONSOLAR. De vegades ens trenquem 
per dintre per una mala notícia, perquè ens ha passat alguna cosa al cole, a la ca-
tequesis, amb els amics..., perquè algú m’ha enganyat, perquè jo esperava alguna 
cosa i no l’he rebuda, perquè... estic sol a casa i he sentit sorolls, perquè hi ha nens 
al cole que se’n riuen de mi, o que m’insulten i em fan mal... i tinc por, estic trist...
Què faig quan algú a prop meu està trist, preocupat, te por?...
Què ens ensenya a fer Jesús?
Heu pogut acabar el trencaclosques? No? Perquè?
En la història de l’Evangeli també va passar una mica el mateix. Després d’escoltar 
a Jesús, els seus amics s’animen, soparan amb Ell, faran una mica de festa, aniran 
amb Ell a pregar a un jardí ple d’oliveres... Però fi ns aquí, quan els soldats agafen a 
Jesús torna la por i tots fugen. Faltava alguna cosa. Com en el trencaclosques falta 
una peça, als amics de Jesús els hi faltava un fet! Sabeu quin?
Jesús ens convida a CONSOLAR. Aprendrem a consolar com Jesús, si estimem com 
Jesús. Observar, estar atent al que li passa a l’altre, no esperar a que em demanin 
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ajut, oferir-me, apropar-me, abraçar, mirar l’altre amb afecte, no judicar, ajudar a l’al-
tre a comprendre el que passa...
Creus que prop teu hi ha algú que pugui necessitar que el consolis? Si volem ser 
amics de Jesús, caldrà que estiguem al cas de qui ens envolta. Potser hi ha qui ne-
cessita el nostre consol. T’hi apuntes?
Fes tu la peça que falta al trencaclosques i fes una pregària demanant a Jesús per 
alguna persona que creguis que necessita que la consolem. Demana-li també a Je-
sús que t’ajudi a ser contagi de consol per qui et necessiti.


