
 

CINQUÈ DIUMENGE 
 

PREGÀRIA INICIAL 

Dóna'ns el teu Esperit, Senyor, 
que ens disposi a acollir la teva Paraula, 
assereni el nostre cor, 
i obri els nostres sentits. 
 
Dóna'ns el teu Esperit, Senyor, 
que prepari la nostra intel·ligència, 
ens reveli la veritat 
i ens faci dòcils al teu ensenyament. 
 
Dóna'ns el teu Esperit, Senyor, 
que obri el nostre cor a la teva misericòrdia, 
que curi les nostres misèries, 
i que ens faci forts en el teu amor. Amén 
 

LECTURA BÍBLICA (Jn 8, 1 - 11) 
 

Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres. Però de bon matí es va 

presentar de nou al temple. Tot el poble acudia cap a ell. S'assegué i 

començà a instruir-los. Llavors els mestres de la Llei i els fariseus li van 

portar una dona que havia estat sorpresa en el moment de cometre 

adulteri. La posaren allà al mig, i li digueren: 

- Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre 

adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà d'apedregar aquestes dones. I tu, 

què hi dius? 

Li feien aquesta pregunta amb malícia per tenir de què acusar-lo. Però 

Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit. Ells 

continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret i els 

digué: 

- Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra. 

Després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això, 

s'anaren retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es va 

quedar sol, i la dona encara era allà al mig.  Jesús es posà dret i li digué: 

- Dona, on són? ¿Ningú no t'ha condemnat? 

Ella va respondre: 

- Ningú, Senyor. 

Jesús digué: 

- Jo tampoc no et condemno. Vés-te'n, i d'ara endavant no pequis més. 

 
 



 
 
Una nota per situar el text i una sobre els sacrificis humans 

 
Aquest text té ressonàncies de la història de Susanna, narrada al llibre de 
Daniel (Dn 13). 
A més de la dada, que fariseus i mestres recorden a Jesús, que la Llei era 
molt dura amb les persones que cometien adulteri, tenim la dada 
antropològica que ens explica que els col·lectius es poden deixar dur per la 
necessitat de sacrificar algú cada vegada que tenen un problema. El 
sacrifici provoca un efecte tranquil·litzant, fins que apareix un altre 
problema comunitari. En el cas que ens presenta l’evangeli, si la víctima a 
sacrificar no és la dona, serà Jesús. 

 

Notes per a fixar-nos en Jesús i l’Evangeli 
 

 El fet que es planteja, passar de mort a vida, també ens situa en la 
Pasqua de Jesucrist. 

 Jesús té clar que no es tracta de discussions ni sobre el poder romà ni 
sobre la Llei. Sap que qui té al davant és una dona que ha de viure. I 
uns homes que també han de viure. Ell no ha vingut a condemnar sinó 
a salvar. 

 El gest enigmàtic de “dibuixar a terra amb el dit”, independentment 
d’interpretacions, ajuda a crear expectatives. Fa que estiguem més 
pendents de la seva resposta. 

 D’aquesta manera Jesús no només no es posa contra ningú –ni contra 
la Llei, ni contra el poder romà, ni, molt menys, contra la dona– sinó 
que, fins i tot, allibera aquells homes de fer mal. La proposta del Regne 
no és contra ningú. 

 La “dona” (3.10-11), símbol del poble de Déu –Israel i l’Església–, passa de 
mort a vida quan rep el perdó incondicional i gratuït de Déu. És el que, 
com a poble, celebrem per Pasqua. 

 En el diàleg final entre Jesús i la dona s’hi expressa el diàleg entre Déu 
i la humanitat. Una humanitat que Ell va crear i que estima 
profundament. Déu vol que tot home i tota dona formi part del seu 
poble. Per això no abandona cap membre d’aquesta humanitat ni el 
poble com a tal. I quan és Ell l’abandonat, no condemna ningú sinó 
que allarga la mà perquè, qui vulgui, pugui tornar a començar. 

  



 

 

 
CANT 
La primera pedra  CANTA LA TEVA FE 

 
La llei ens diu que hem d'apedregar-la 
...i vosaltres què hi dieu? 
La llei ens diu que hem de marginar-la 
per que no té cap paper. 
 
La llei ens diu que puc abandonar-la 
a la seva trista sort; 
la llei ens diu que també puc pegar-li 
i que no em passarà res... 
 
Escarnides, Ultratjades, de petites explotades  
per uns homes sense cor ni dignitat. 
Oprimides, ignorades o venudes com esclaves  
per cretins que posen preu a el que és sagrat... 
 
Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra!!! 
Qui estigui lliure de pecat que gosi acusar-la davant meu! 
És les meva preferida, predilecta, escollida 
i ai d'aquell que s'atreveixi a fer-li mal!!! 
Amb el dit dibuixo al terra mentre tots es fan enrera...  
 Ningú no t'ha condemnat!!! 
 
La llei ens diu que puc aprofitar-me'n 
i pagar-li molt menys. 
La llei ens diu que sols per néixer dona 
ja no té els mateixos drets... 
 

 
 

  



 

 

 
MEDITACIÓ 
 
Tampoc jo et condemno. Camina, i d'ara endavant no pequis 
més. 
En quines circumstàncies he escoltat aquesta frase de Jesús 
aquesta per a mi? Com he reaccionat? ¿Condemno o perdono? 
¿Jutjo o disculpo? Jesús té "tolerància zero" amb el pecat, però 
misericòrdia infinita amb el pecador ¿i jo? Em deixo sorprendre 
pel perdó Déu? ¿Apropo a altres a aquest gran misteri de l'amor 
de Déu? 
 
 
COMPARTIM LA PREGÀRIA 
 
En aquest moment, després d'haver escoltat la Paraula de Déu, 
parla-li tu ara a Ell amb confiança com un fill o una filla amb el 
seu pare i la seva mare. Reconeix la seva presència en la teva 
vida, dóna-li gràcies, explica-li això que et càrrega, demana-li 
l’ajuda i la llum necessària.  
Podem compartir amb els altres la nostra pregària personal en 
forma de comunicació de vivències, de petició, d'acció de 
gràcies, de lloança ... 
 
 

COMPROMÍS 
 
Quins compromisos concrets puc treure d'aquesta pregària per 
portar-los a la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


