
 

  

JESÚS va entrar a la ciutat de 

Jerusalem i tot el poble el va sortir a 

rebre amb palmes, palmons i 

branques d’olivera. 

A els poderosos no els va agradar que la 

gent rebés a JESÚS, doncs ELL 

explicava que s’havia d’estimar i fer les 

coses bé, i a aquells poderosos els 

agradava fer les coses com volien, i no 

pensaven gaire amb els altres. 

JESÚS ho sabia i va voler fer un 

ÚLTIM SOPAR amb els seus deixebles 

per acomiadar-se d’ells. 

Un dels deixebles de JESÚS que es deia 

Judes, el va trair, explicant als 

poderosos on el podien trobar per a 

agafar-lo i fer-lo matar, a canvi de 30 

monedes de plata. 

Agafen a JESÚS i el claven a la creu. 

JESÚS havia dit que al cap de 3 dies 

RESSUCITARIA, que vol dir que viuria 

per sempre al cor de les persones que 

estimarien de debò com ELL els havia 

ensenyat. 

JESÚS HA RESSUCITAT!! 

NO IMPRIMIR 



Després d’haver llegit i recordat el que celebrem i recordem per Setmana Santa et proposem 

que facis aquesta activitat. 

Omple els vuits amb les paraules que creguis que hi corresponen. 

 

 

 

 

 

 

 

La Setmana Santa té 4 dies importants: 

1. Diumenge de …………………………. 

2. Dijous ………………………. 

3. ……………………..  Sant 

4. Diumenge de ………………………. 

El Diumenge de Rams recordem l’entrada de 

………………………. a la ciutat de ………………………………… 

Allà el van sortir a rebre els que l’estimaven amb palmes, 

……………………………. i branques d’olivera. 

Els poderosos no van veure bé que Jesús els digués que 

havien de fer les coses ……….., ja que a ells els agradava de 

fer les coses sense pensar en els altres, i el van voler agafar 

per a matar-lo. 

Jesús, que sabia que no agradava als poderosos, va voler fer 

un últim ……………………. amb els seus ……………………….. 

Això va passar el ……………………….. Sant. 

Un dels seus deixebles, que es deia ……………………. el va 

trair: a canvi de ……………. monedes de plata, va dir als 

poderosos on podien trobar a …………………………. 

Els poderosos van agafar a …………………… i el van clavar a 

la ……………… Això va passar el ………………………….. Sant. 

Però Jesús els havia dit que al cap de 3 dies ressuscitaria: 

això volia dir que ………………………. viuria per sempre dins 

el …………… de les persones que estimarien de debò tal com 

Ell els havia…………………………… 

Això va passar el Diumenge de ...................................... 

 

 IMPRIMIR 


