
 
 

 

 
 

• Quan arribem de l’escola a casa, o d’alguna excursió, volem explicar als nostres pares com de 

bé ens ho hem passat i els volem transmetre la nostra alegria pel que hem vist i viscut. Això és 

el que els diu Jesús als seus deixebles que facin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Digueu al món (Worship) 
 

Veniu tots a cantar 
Ho anunciarem arreu 

El món ho ha d’escoltar 
 

El dia ja ha arribat 
L’amor és per a tots 

I ho hem de proclamar 
 

Digueu al món: Que no estem sols 
Déu ha vingut al nostre cor 

Digueu al món que estem salvats 
Déu ha vençut pel seu amor 

 

 
 

Res ens podrà aturar 
Ningú ens farà callar 

Per fi tu ens has trobat 
 

Fora el dubte i la por 
Regnes al nostre cor 

Amb tu ho podem tot (yeah) 
 

Digueu al món… 
Digueu al món, digueu al món 

Que no estem sols, que no estem sols 
Digueu al món, digueu al món 
Déu ha vingut als nostres cors 

 
El teu nom portem allà on anem 

El teu nom cantem 
 

Digueu al món: que no estem sols… 
Digueu al món, digueu al món… 

 

 

 

(Adaptació de Mc 16, 15-20) 

En aquell temps, Jesús es va aparèixer als seus amics. I els va dir: «No n’hi a prou que us 
quedeu aquí a Jerusalem. Heu d’anar al món sencer i explicar el que jo us he ensenyat. 
Les persones que creguin de veritat en mi seran capaces de vèncer el mal; s’entendran 
uns amb els altres; no tindran por dels perills i sanaran els malalts». 
Aquesta va ser l’última vegada que Jesús va estar amb els seus amics en persona. Després 
va pujar al cel, on s’està amb Déu. Ells es van quedar admirats i van fer el que els deia. 
Van marxar a anunciar el missatge de Jesús per tot el món. I les persones que creien veien 
com les seves vides milloraven. Perquè la promesa de Jesús es va anar complint. 

Diumenge 16-maig-21 

• Escoltem el nostre cor, està tranquil, alegre, encongit, amb ganes de cantar... Fixem-

nos-hi una estona i sentim-lo dintre del nostre cor, per poder escoltar després la història 

que ens explica sant Marc. 



 
 

 

 
 

Jesús, et dono gràcies: 

pels teus deixebles...  

pels teus seguidors de totes les èpoques... 

pels meus avis i els meus pares... 

pels meus catequistes i professors... 

per tots els que expliquen les teves històries... 

i recorden la teva vida... 

i fan que segueixis present... 

Jo seguiré explicant la teva vida als meus amics i a altres nens 

fins que tots et coneguin... 

 

Glòria al Pare 

i al Fill 

i a l’Esperit Sant, 

com era al principi, ara i sempre, 

i pels segles dels segles. Amén. 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Marc Cusó, Carla 
Fernández, Emma Batlle i Iago Savell, de Jesuïtes Sant Gervasi - 

Escola Infant Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

• La vida de Jesús i tot el que ens ensenya en cada pregària, en cada història o en els miracles ens 

ajuda a ser millors i a ajudar els altres. Per això és tan important que parlem amb Jesús i que 

parlem amb els nostres pares i amics de la seva vida i de les seves històries. 

• Segur que jo ja sé moltes històries de Jesús. Penso, en un moment, quina és la que més 

m’agrada...  

[SILENCI] 

• ¿No seria bonic, aquests dies, preguntar als nostres pares, professors i amics, quina és la història 

de Jesús o el miracle que més li agrada a cadascú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


