
GENER 
(2ª quinzena) 
 

SETMANA DE LA PAU 

 
Objectiu 

• Complementar les activitats realitzades al llarg d’aquests dies de la setmana de 
la pau. 

• Veure com la pau també es posible al nostre centre. 
• La pau ha de començar per casa nostra. 
• Tot som i podem ser instruments de pau. Veure com un mateix és un 

instrument de pau. 
• Valorar la persona com a instrument de pau. 
• Comprometres en treballar per la pau. 

 
Símbol 

Donarem a cada xiquet mig full on hi haurà dibuixada una fulla d’olivera (aquesta 
activitat es pot preparar prèviament a la classe). 

 
Passos a seguir 

 
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
 
Cant: Bons amics (CD de Kairoi) 
 
Pregària (la del full) 
Jesús no té mans. 
Només té les nostres per construir un món on habita la justícia. 
Jesús no té peus. 
Només té els nostres 
per tal d‟ajudar a caminar 
en un món ple de dificultats. 
Jesús sí que té cor. 
Un cor que ens ha donat 
a tots nosaltres 
per tal d‟aprendre a ESTIMAR.  
 
LLEGIM L’EVANGELI: (Mt. 5, 1 – 12) 
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els 
deixebles.  Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
--Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel! »Feliços els qui ploren: Déu 
els consolarà! »Feliços els humils: ells posseiran la terra! »Feliços els qui tenen fam i 
set de ser justos: Déu els saciarà! »Feliços els compassius: Déu se'n compadirà! 
»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! »Feliços els qui treballen per la pau: Déu els 
anomenarà fills seus! »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del 
cel! »Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i 
escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! 12 Alegreu-vos-en i celebreu-ho, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes 
que us han precedit. 
 

• Qui són els feliços per a Jesús? 
• Podem fer una posada en comú de totes aquelles persones que per a Jesús 

són benaurades, també podem donar la nostra opinió. 
 
SÍMBOL  
Es reparteix mig full a cada xiquet on hi haurà dibuixada una fulla d’olivera. 
 
REFLEXIÓ 
Jesús ens proposa treballar per la pau. Només serem feliços si treballem per la pau, si 
som persones de pau.  
Treballar per la pau en la nostra escola, en els nostres amics, en persones del nostre 
voltant....és allò que hem de fer, i que potser més costa. 
Ara, escriurem dintre de la fulla d’olivera un propòsit. Serà el allò al que ens 
comprometem per tal de ser “persones de pau”. 
També podem dir als alumnes que l’olivera és l’arbre de la pau. 
(Aquesta activitat, si es veu convenient, es pot preparar prèviament a classe) 
 
Pare Nostre. 
+ En el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant. 
 

 


