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Temes centrals: (20) Passió i Mort de Jesús.

(21) Jesús va ressuscitar el tercer dia

Tema complementari: Jesús celebra la Pasqua

S  Aquest mes cal començar pel tema complementari perquè hi tenim una mica
d’aproximació a la Quaresma, a la p. 67, i un quadre que ens porta a parlar del
diumenge de Rams, a la p. 66, que val la pena de completar. El text de
referència és Mt 21,1-11 i els seus paral·lels.

S  Després, en el tema 20, hi tenim un text resumit de la Passió de Jesús. Ha
de servir per poder-ho explicar als nens i nenes i completar les frases que
demana el quadern a les pp. 68-70. I enganxar els personatges que tenim al
final del quadern. El text de referència sencer és Mt 26,36-27,66.

S  Cal explicar i dialogar amb els nens i nenes sobre els motius de la mort de
Jesús. “S’ha fet Fill de Déu”, i era un home extraordinari que estimava com
ningú, cosa que sempre fa enveja perquè jo també ho hauria de fer.

S  Però el més important de tot és passar al tema 21, el de la Resurrecció, de
les pp. 74-75. En teniu el full del llibre fotocopiat.

S  El més important de tot i el que fa que Jesús sigui diferent és que creiem
que “Déu el va ressuscitar el tercer dia”. Anirà bé llegir detingudament els
tres textos que tenen dibuixats a la p. 75. Ho tenim explicat en el tema 21.
I també tenim figures per enganxar al darrera del quadern. Les cites són: Mt
27,57-61, Mt 28,1-10 i Lc 24,13-35. Aquest darrer text és l’aparició de
Jesús als deixebles d’Emaús. Pot anar bé llegir-lo sencer i explicar-lo.

S  La vida, doncs, no s’acaba amb la mort perquè Déu ens ressuscitarà també a
nosaltres!


