
7Quaresma 2018
Quadern d’activitats 
per a nens i famílies

Dia del Dejuni Voluntari:
Divendres, 9 de febrer, 2018

Jornada Nacional de Mans Unides:
Diumenge, 11 de febrer, 2018

COMPARTEIX
EL QUE IMPORTA



quÈ compartEIXO AMB ELS ALTRES?

PREGÀRIES

Per als més petits, una historieta* de fa més de 30 anys, que fa reflexionar avui.

*Butlletí de la campanya contra la fam al món. NÚM. 54 (GENER 1981).

18 de febrer:
1r Diumenge de Quaresma
Senyor Jesús, 
a nosaltres també ens tempten. 
Ens agradaria ser els més
importants, tenir moltes coses, 
fer sempre el que ens sembli. 
Ensenya’ns a ser senzills, 
a valorar més les persones 
que les coses, a compartir 
amb els que no tenen i 
a descobrir l’alegria 
de l’amistat.

Amén.

25 de febrer: 
2n Diumenge de Quaresma
Benvolgut Jesús, 
Sabem que ets el Fill de Déu, 
que t’has quedat per sempre 
amb nosaltres. 
Estant amb tu ens sentim feliços. 
Tu sempre ens convides a seure 
a la teva taula, tots junts, 
en comunitat. 
Volem sortir al carrer, al parc i ser
amics de tothom. I tenir cura dels
altres amb aquest mateix afecte
que tu ens dones.

Amén.

4 de març:4 de març:
3r Diumenge de Quaresma
Pregar és escoltar-te, Pare. 
Em parles en donar-me la vida, 
en donar-me amor i fer-me 
millor persona. M’estàs parlant
contínuament a través de tantes
persones, i nens i nenes com jo,
que viuen en condicions indignes.
Que les teves paraules em canviïn
el cor i m’uneixi a altres per 
canviar el món. Ensenya’m a 
escoltar-te.
Amén.

Hi havia una vegada un grup de lleons que adoraven la xocolata i en
menjaven en grans quantitats. Com que no podien menjar-se també 
el paper de plata de l’embolcall, se’l guardaven per enviar-lo als pobres
lleons que vivien en terres llunyanes. Pensaven que feien una bona obra
i estaven contents.

-Sí... seria millor 
–va afirmar el savi lleó– 
però això encara 
s’allunyaria molt 
de la Bona Nova, 
perquè la xocolata és 
un luxe fins i tot per als lleons.  
Què és l’amor, aleshores, amic 
lleó?, va preguntar el pelicà.

El lleó va 
quedar-se 
pensatiu i va 
assenyalar un rètol 
que hi havia darrere 
seu en un arbre. 
Mira el 
que posa:

-I ara et pregunto, 
senyor pelicà: és 
aquest l’amor que 
transforma el món?

-Oh no, senyor lleó, 
seria millor que els
lleons donessin 
la xocolata!

...PARTIRÀS EL TEU PA 
AMB ELS QUE TENEM
F AM . . . I NO
ALLUNYARÀS DE TU 
EL TEU GERMÀ



11 de març: 
4t Diumenge de Quaresma

18 de març: 
5è Diumenge de Quaresma
Senyor, et donem gràcies 
per les persones que treballen 
per la pau i els que construeixen 
un món més feliç. Senyor, 
quan s’estima de debò, 
les dificultats són més fàcils de
portar, retrocedeixen les injustícies
i s’acaben les baralles. Ensenya’ns
a estimar i a somriure, perquè 
floreixi l’esperança en el cor de tots
i cadascú.

Amén.

25 de març: 
Diumenge de Rams
Mestre Jesús, 
No he estat jo qui t’ha escollit a tu,
has estat tu qui m’ha cridat pel meu
nom, perquè comparteixi amb tu 
el camí a Jerusalem. Vull compartir
la teva amistat amb la meva família
i els meus amics. Compartiré amb
els altres les teves paraules i 
les coses que són importants 
per a mi i que altres nens poden
necessitar. Donar la vida 
és compartir.
Amén.

Pare, 
ara que gaudirem d’aquests 
aliments, omple’ns amb l’esperit 
de la gratitud perquè et lloem i et
donem gràcies en compartir-los.
Portem a la teva presència a tots
els que han treballat perquè 
aquest àpat sigui a la nostra taula. 
I et demanem que ens ensenyis 
a compartir perquè a ningú no li falti 
el que cal per viure feliç.
Que siguis beneït i lloat, 
ara i per sempre.

Amén.

Benedicció de la taula:fuITa 
de paRAULES

Completa els textos amb 
les paraules de més avall. 

Després, comenta-les amb els
teus amics, família o catequista. 

Què t’ensenyen?

Vine, Esperit Sant! 
Ajuda’ns a conèixer Jesús 
perquè ens ensenyi a viure 
com a verdaders fills i filles seus. 
A la família ens estimem i ajudem, i
ningú no passa necessitat. A la
nostra “casa comuna”, la terra, uns
quants tenim molt i molts no tenen
prou per viure, es moren de fam. 
Volem tractar tothom com a família,
i tenir cura de la natura, 
que és casa nostra.

Amén.

l Beneïdes les _______________ que s’obren per

_______________ els _______________ i ajudar-los:

són _______________ que porten _______________.
(Missatge papa Francesc a la Jornada Mundial dels Pobres 2017)

ACOLLIR - ESPERANÇA - MANS - POBRES

l Hi ha _______________ per a _______________, 

però no _______________ pot _______________:

_______________ el que importa.

MENJAR - ÀPAT - COMPARTEIX - TOTHOM



Més materials de formació cristiana a: manosunidas.org/manoscreyentes

Em dic Maly, significa «florir», i visc al nord de Cambotja. 
El meu país és preciós, amb una natura molt bonica i abundant
en recursos naturals, però hem passat per una guerra molt
llarga, ha mort molta gent i ha empobrit el meu país. 
La majoria de les persones vivim al camp i els nostres pares i
mares són agricultors; sobretot conreen arròs, que és el nostre
àpat favorit. En els darrers anys, a causa del canvi climàtic, 
hi ha una greu sequera, temporades de pluges torrencials i 
fortes inundacions i no aconseguim prou aliments per menjar. 
Gràcies a una organització cambotjana i a Mans Unides, 
les nostres famílies estan aprenent a conrear arròs resistent 
a la sequera, a plantar arbres fruiters, a utilitzar reg i adobs 
orgànics, i tenim aliments bons per poder menjar.

histÒriEs de SolidariTAT

Vull explicar-vos la meva història. Sóc la Liwa-Kashi,
«Lluna de Primavera», pertanyo a l’ètnia Waüpijiwi;
visc a Colòmbia, prop del riu Amazones, un lloc 
meravellós a Amèrica del Sud. El meu poble viu 
de la recol·lecció, la caça i la pesca. Com que ens han
deixat cada cop menys territori, necessitem conrear
i criar animals per poder menjar. Gràcies a la 
col·laboració d’una Corporació Claretiana i de Mans
Unides, la meva comunitat va aprenent els seus drets
per defensar-se i no desaparèixer; també ens 
ensenyen tècniques d’agricultura i ramaderia 
ecològiques que ens permeten viure dignament.

Moçambic és un país preciós on moltes persones 
passen fam, estan desnodrides, tenen malalties 
greus i no poden treballar o estudiar. Sóc en Najam, 
el meu nom significa «una estrella» i visc a Mieze, 
al nord del país. Les nostres cases són de maó i canya
d’un sol espai; no tenim aigua calenta ni electricitat.
Els nostres pares treballen l’agricultura, però 
és molt difícil perquè no tenen aigua per al reg 
ni coneixements tècnics. Mans Unides ha col·laborat
amb la nostra escola en la construcció d’un hort i 
un pla de formació per a alumnes i familiars 
agricultors.
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Colòmbia: 
agricultura i ramaderia ecològiques.

Cambotja:
conreus d’arròs.

Moçambic:
horts escolars.


