
ESTUDI D’EVANGELI AMB INFANTS

1. L’animador/a recorda una acció, un fet, una valoració, una celebració, una situació  
viscuda... del grup, del MIJAC o de l’entorn.

2. L’animador/a introdueix prioritàriament una paràbola o un miracle de Jesús que 
il·lumini l’acció, fet... recordat.

3. Es llegeix, pausadament, el text triat.

4. Es pot proposar un temps de silenci o reflexió per a contestar aquestes preguntes o 
d’altres adients:

Per a entendre el text:
Què passa en el miracle o què conta la paràbola?
Qui és el protagonista?
Qui es comporta com cal?
Quins canvis hi ha?

Què proposa de fer Jesús?

Per a conèixer Jesús:
Per què Jesús fa o diu això?
Quina relació té amb el fet recordat abans?
A què ens convida Jesús?
Què he descobert avui de Jesús?

5. L’animador/a engresca a fer una pregària d’acció de gràcies, o de perdó, o de petició. O  
es pot resar el Parenostre o bé cantar un cant de lloança o de perdó.

PARÀBOLES
5. El blat i el jull

 Mt 13,24-30

1) A quina actitud i/o acció fa referència aquesta paràbola?

Aquesta paràbola mostra un contrast entre la impaciència 
dels oients i la paciència de Déu. És una invitació a no caure 
en la temptació fàcil de condemnar. En el temps present, cal 
matenir-se fidel, en la vida i en l'acció, a la voluntat del Pare 
expressada d'una manera definitiva en el seu Fill Jesús. És 
una paràbola que ajuda, com va dir un dia un noi del 
MIJAC, a no menysprear els aspectes negatius 
descoberts en una valoració o en una RdV

2) Què ens diu Jesús d'ell o del seu Pare?



Jesús manifesta la paciència de Déu i la pròpia conciència que té d'acomplir una missió que 
no ha d'anticipar en res el judici de Déu. L'actitud de Jesús és un sa antídot contra tot tipus 
de fanatisme integrista, contra tota mena d'indiferència davant la radicalitat i novetat de  
l'Evangeli, i contra el típic anar fent: el blat apareixerà amb tot el seu esclat al final.

LES PARÀBOLES PER VALORS

5. El blat i el jull: Mt 13,24-30

No voler eliminar l’altre. Saber ser pacient i saber discernir. Aprendre dels  
elements negatius. Acollir l’altre en la seva diferència. No discriminar en l’amor i  
l’evangelització.

Jesús manifesta la paciència de Déu Pare i la certesa que ningú no pot anticipar en res el  
judici de Déu. L'actitud de Jesús és un sa antídot contra tot tipus de radicalisme excloent, 
contra tota mena d'indiferència davant la novetat de l'Evangeli, i contra el típic anar fent. 
Certament, el blat apareixerà amb tot el seu esclat al final.


