
ACTIVITATS  
QUE AJUDEN

CIRI DE PASQUA
Al·leluia! Celebrem que Jesús ha ressuscitat!

Pasqua 2021

1.  Imprimeix la plantilla o copia-la sobre el ciri i pinta amb retoladors al teu gust. Per ressaltar els 
claus de Jesús nosaltres hem fet servir mini-estrelles, però pots fer servir material que tinguis a casa. 

2. Talla en línia recta el disseny i enganxa amb cola. Pots decorar amb cinta de colors.

3. Enceneu el ciri en família, fent la pregària que us proposem a la pàgina següent. Si es tracta d’una 
espelma led, la podeu deixar tota la nit a la finestra, per recordar a tots els que passin pel carrer que 
Jesús ha ressuscitat i que ha portat la seva llum a totes les persones del món.

4. Si voleu, mentre feu l’activitat podeu escoltar la cançó «Perquè Ell és viu» aquí.

Objectiu: Decorem un ciri per celebrar que 
Jesús ha ressuscitat.

 
Què necessitem: Un ciri led o normal, impres-
sora (per imprimir la plantilla), llapis de colors, 
retoladors i cola. Opcional: mini estrelles, cinta per decorar, retoladors de purpu-
rina o metal·litzats... el que tinguis a casa. .

Indispensable per realitzar l’activitat: Pares (o avis o tiets...) i nens amb ganes 
de viure junts el goig de la Pasqua.

Sabies què...?

La Pasqua és la festa més important 

pels cristians. A la celebració de la 

Vetlla Pasqual es fa la benedicció i l’en-

cesa del ciri, que es marca amb la creu 

(símbol de Jesús) i la primera i última 

de les lletres de l’alfabet grec—alfa i 

omega—, que recorden que Crist és 

l’inici i el final de tot.

https://youtu.be/OZlBO5xCAJk
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Plantilla

Per celebrar la Pasqua, apaguem 
tots els llums i fem junts, en família, 
aquesta pregària:

Jesús, estic molt content. 
Avui tothom està alegre i feliç
perquè Tu has vençut la mort.
Tu has ressuscitat i ens has obert
el camí de la vida.
Gràcies perquè tots els que creiem 
en Tu, ressuscitarem.
Ens alegrem amb la Mare de Déu, 
que també és mare nostra 
i ens ajuda 
a arribar a Tu.

Amén.

Acabeu amb un Pare Nostre i una gran 
abraçada familiar, plena de goig  
perquè Jesucrist ha ressuscitat!

http://https://www.facebook.com/Parròquies-Montornès-102942564606256/?ti=as
mailto:santsadurni534%40bisbatdeterrassa.org?subject=Articles%20que%20ajuden
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