
PENTECOSTA

Faig un porta-espelmes de l’Esperit Sant
Recordo que la seva gràcia, que tinc des d’el meu bateig, 

il·lumina la meva ment i el meu cor

Maig-juny 2020

1. Pinta el pot de iogurt per dintre i deixa secar.

2. Retalla les ales i la cua en cartolina/foam/feltre blanc i la flama i un triangle 
petit, que serà el bec, en vermell. 

3. Enganxa amb cola transparent la flama, posant el cor cap abaix, la cua a so-
bre, les ales als laterals, i els ulls i el bec. Quan tot estigui sec, col·loca l’espelma 
led encessa i fes la següent pregària: 

“Esperit Sant, que vius en el meu cor des del meu baptisme, gràcies per omplir-me del 
teu amor. Ajuda’m a portar-me bé, i a fer els meus deures del col·legi i a ajudar a casa. 
Cuida’m i ajuda’m a ser sempre bo. Amén.” 

Objectiu: Explicar als nens que l’Esperit Sant és part de la Santíssima 
Trinitat, Déu, que ens il·lumina i és la font de bondat.

Què necessitem: 1 pot de iogurt de cristal, pintura blanca acrílica, chalk 
paint o la que tinguis a casa, 1 brotxa, 1 parell d’ulls movibles, cartoli-
na, feltre o foam vermell i blanc, cola transparent, 1 espelma led “de té”.

Adreçat a: Infants de 6 a 10 anys. 

Nota: Per seguretat, només feu servir una espelma led. Pots escoltar les 
cançons que et proposem a la web mentre fas aquesta manualitat i 
pensar en tot lo bó que l’Esperit Sant porta a la teva vida.

Trinitat Santa
Sabies que l’Esperit Sant és la tercera persona de la Santíssima trinitat i que és Déu, com el Pare i el Fill (Jesús)? Cada vegada que fas una obra bona l’Esperit Sant actúa al 

teu interior.



Plantilles
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Cua 
1 peça blanca

Ales 
2 peces blanques

Llengua de foc
1 peça vermella

Has fet aquesta 
activitat amb la teva 
família?
Digues als teus pares que ens enviïn 
la foto del resultat i la penjarem al 
nostre web amb el teu nom!

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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