
MARÇ 
(2ª quinzena) 
 

CONVERSIÓ 

 
Objectiu 

• Descobrir l’Evangeli com una Bona Notícia on la seva síntesi és l’AMOR. 
• Viure el vertader amor en el lloc on ens trobem. 
• L’estima és l’única via que en portarà a la felicitat. 

 
 

 
 
Símbol 

Un gran cor presidirà la pregària d’aquest mes. 
 

 
Passos a seguir 

 
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
 
Cant: No fixeu els ulls.  
 
Pregària (la del full) 
 
La gran crida de la Quaresma és CONVERTIU-VOS!, 
la millor manera d‟intensificar la conversió seria la conversa. 
Conversa, convivència en diàleg, 
parlar i escoltar, 
fer un coneixement profund 
de nosaltres mateixos i dels altres, 
reconèixer les diferències entre tots nosaltres  
i aprendre d‟aquestes.  
 
 
LLEGIM L’EVANGELI: (Ap. 2, 4 – 5) 
 
Conec les teves obres, el teu esforç i la teva constància. Sé que no pots suportar els 
dolents: has posat a prova els qui es diuen apòstols i no ho són, i els has trobat falsos. 
Ets pacient i constant, i no has defallit quan has hagut de sofrir pel fet de portar el meu 
nom. 
»Però tinc contra tu que no tens l'amor que abans tenies. Recorda, doncs, com eres i 
d'on has caigut. Converteix-te i torna a obrar com abans; si no et converteixes, vindré a 
trobar-te, i trauré el teu lampadari del seu lloc. 
 

• Jesús ens proposa la nostra conversió. Però primer de tot hem de pensar 
aquelles coses de les quals ens hem de convertir. Per un altra part també hem 
de pensar què farem per convertir-nos. 

• La quaresma és un temps especial on cadascú es pot convertir i s’ha de 
convertir en una bona persona. 
 

OPCIÓ B  De cara als més petits, i si es veu molt “elevat” el text de l’Evangeli. 
Podem descriure el procès que fa una eruga. Durant un temps també va treballant i 
filant el seu capoll. Després d’un temps surt una papallona. 
 
SÍMBOL  
 
Repartirem un full (A6) per alumne. En una cara han d’escriure aquelles coses que 
creuen que han de canviar, i per l’altra cara han d’escriure la forma com han de 
canviar-les. 
Es tracta de fer un compromís per aquesta darrera setmana de quaresma. 
 
 
Pare Nostre. 
 
+ En el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant. 
 

 


