0. Per una Església sinodal: comunió,
participació i missió
La paraula Sínode significa caminar junts en l’Església.
Com?
1. Estan units, estimant-nos i escoltar-nos.
2. Participant en aquest Sínode, amb la nostra
pregaria i treball en grup,
3. Amb la missió de portar la bona noticia de
l’Evangeli al nostre mon i als nostres amics.
.
o

El Papa Francesc ha convocat un Sínode.
Un Sínode és una reunió de l’Església, per caminar junts i escoltarnos tots.
Tots tenim alguna cosa a dir, totes les opinions son importants,
Tot el que penseu els nens i nenes també.
Perquè tots som estimats per Déu.
Jesús us estima molt i vol que us escoltem:
Llegeix aquest text i veuràs que pensa Jesús dels infants:
Marc 10,13-16
Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els
imposés les mans, però els deixebles els renyaven. En
veure-ho, Jesús es va indignar i els digué:
—Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu,
perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells. En veritat
us ho dic: qui no aculli el Regne de Déu com l’acull un
infant, no hi entrarà pas.
I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les
mans.




Què us sembla, vol Jesús que us tinguem en compte o no en aquest
Sínode?
Doncs el Sínode vol escoltar a tots: a petits, a joves i a grans.
Saps que vol dir la Paraula Sínode? ____________________

Activitats
Mira aquesta dibuix i digues quina imatge expressa millor l’estar units, l’
escoltar-nos i el participar. Pistes:
- Tots ens veiem.
- Tots ens escoltem.
- Tot podem parlar.

1.



Encercla la imatge que et sembla que ajuda més a veure’ns tots,
escoltar-nos tots i parlar entre tots.

2. Mira el dibuix de Jesús amb el seus apòstols
celebrant el darrer sopar i encercla qui és el
personatge principal?
-Encercla els que miren i escolten Jesús.
- Quants miren a Jesús? _________
- Quants no miren a Jesús?_________
Adona’t que els que no miren i escolten a Jesús
viuen distrets.
Al Sínode cal que tots ens escoltem mirant a Jesús.
Això és caminar junts amb Jesús.
Així farem tots un bon Sínode.

3.Busca les
següents
paraules:
- Jesús
- Sínode
- Caminar
- Junts
- Infants.

Pregària pel Sínode
Esperit Sant, ajudeu a tots els que participem
en aquest Sínode de l’Església. Que ens
escoltem, que ens estimem i que anunciem el
vostre amor a tothom.
Que no deixem a ningú de banda i ens
sapiguem ajudar.
Veniu Esperit Sant al nostre cor i ompliu-lo del
vostre amor.

