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Preparo una targeta plegable en forma 
de calze i forma consagrada
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1. Copia i retalla la plantilla a la cartolina de color, que serà el calze.

2. Amb un gotet fes la forma circular que representa l’hòstia i retalla-la. Decora 
amb els rotuladors, els colors, la porporina. Fes-lo com a tu t’agradi més!

3. Ajudant-te amb una regla plega el calze pel mig i fes 2 petits talls per col·lo-
car l’hòstia de cartró. En acabar, pots fer la següent pregària: 

“Jesús: T’ofereixo el meu cor per a rebre’t i que omplis la meva vida. Dona’m la força 
necessària per a viure sempre com Tu ens ensenyes: estimant a tots i estimant a Déu. Et 
demano que m’ajudis a canviar tot el dolent que tinc en el meu interior. Et dono gràcies 
per acompanyar-me i estar sempre amb mi. Amén.” 

Objectiu: Explicar als nens que Jesús està REALMENT PRESENT, en-
cara que no el veiem amb els nostres ulls a l’Eucaristia i que ens esti-
ma tant, que va voler que el poguéssim rebre en la Comunió.

Què necessitem: Una cartolina blanca, una cartolina del color que més 
ens agradi, rotuladors, estisores i un got per resseguir la forma de 
l’hòstia (=forma consagrada). També pots decorar el calze amb llapis 
de purpurina, colors, lluentons... el que tinguis a casa.

Adreçat a: Infants de 3 a 10 anys. 

Nota: Una proposta és que si aquest any fas la Primera Comunió facis 
aquesta targeta com a recordatori per les persones que més estimis. Pots 
escoltar les cançons que et proposem a la web mentre fas aquesta manua-
litat i pensar en tot el que Jesús t’estima.

Jesús és a l’Eucaristia  

Sabies que a l’Eucaristia 
Jesús és present? No importa 
si una persona creu o no. Ell 
està realment present sota 

la forma del pa i el vi.

Agraïm a El Rincón de las Melli per aquesta preciosa idea

Recordo cada dia, que Jesús està REALMENT PRESENT en la forma con-
sagrada i que m’estima tant que vol venir al meu cor.



Plantilla i pas a pas
Pots trobar la plantilla original a http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
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Has fet aquesta activitat 
amb la teva família?
Digues als teus pares que ens enviïn la foto del 
resultat i la penjarem a la nostra web amb el 
teu nom!
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