
 

 

LA QUARESMA 
Material per ajudar als grups d’adolescents i joves a viure 
aquest temps que comencem, i disposar-se així per a la Pasqua. 

 

La Quaresma és un temps per fer una parada en el camí i 
aprofundir en la fe, com els primers cristians. 

Els que desitjaven rebre el baptisme es preparaven de manera 
especial, ja que només el podien rebre si havien estat provats en 
la seva fe, reconeixent a Crist com el seu Senyor i creixent en el 
seu compromís amb Ell. És un temps de preparació per a la 
nostra renovació baptismal a la nit santa de la resurrecció del 
Senyor. És un temps de preparació per a viure el misteri pasqual 
de la mort, sepultura i resurrecció de Jesús i així experimentar, 
durant tota la cinquantena pasqual, la singular presència del 
Ressuscitat en la nostra vida i créixer en una vida santa com a 
deixebles missioners que fan realitat el somni de Déu. 

 

Temps d'entrenament, exercici i lluita; 
de motxilla lleugera i pas ràpid. 
 
Temps de camí i discerniment, 
de conversió i compromís, 
de prova i trobades 
al desert, a la plana, al silenci. 
És el temps dels projectes de vida, 
de les decisions i desmarcatges; 
de vegades, de les transfiguracions. 
 
Temps d'humanitat trencada i dividida 
que anhela el paradís o la terra promesa. 
 
Temps de temptacions, trobades i converses 
ensopegades, ferides i cegueses, 
perdons, restauracions i aigua viva. 
Tot en només quaranta dies! 
Aquest és el temps de les persones noves, 
de les que han deixat anar el llast 
d'ídols secrets i falses vanitats 
i ja només anhelen misericòrdia. 



 

 

 

En la Quaresma, la litúrgia ens porta a reviure aquests costums i 
ens ajuda a reforçar la nostra unió amb Jesús, alimentats per la 
Paraula de Déu. És un temps per nodrir la nostra fe, la qual 
abasta la nostra personalitat sencera: sentiments, intel·ligència i 
voluntat. 

La fe s'expressa en la nostra manera de ser i d’actuar; en com ens 
relacionem amb les persones i la natura, vivim la nostra 
sexualitat, gastem els diners i fem servir les coses materials ... Per 
això la fe ens ajuda a millorar en tots els aspectes i ens fa millors 
persones davant de Déu i dels altres. 

 

Com sempre serà bo dedicar un temps a 
programar què i com volem treballar 
amb els adolescents i joves que 
acompanyem, en grup o individualment. 
Al següent enllaç trobareu una ajuda per 
a la programació. 
https://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/r
ecursos/contingut/3426/ca/ITINERARI_PR
OGRAMAR.pdf 

 

La base del material és la proposta d’enguany 
de l’Acció Catòlica General. I el comentari bíblic 
són del Josep Maria Romaguera. 

 

 


