
      
 

 ENTREM EN EL TEXT 

Creem un ambient apropiat per «escoltar» i 
«escoltar-nos». 

PREGUEM 

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor 

Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha 

engendrat de nou gràcies a la resurrecció 

de Jesucrist d’entre els morts. Ell ha volgut 

que tinguéssiu una esperança viva. 

PENTECOSTA / CARTES DEL NT 
 

Seguint els passos del  

Diumenge de la Paraula (gener 2020) 
 

 

ANIMACIÓ  
BÍBLICA 

Pensa i escriu aquí el que no s’entén 

 

 

 

 

Pensa i escriu aquí alguna idea 
significativa que et cridi l’atenció 

 

 

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 11,1-9) 
 

Per tot el món els homes parlaven una sola llengua, amb les 
mateixes paraules. Venint de l'Orient, trobaren una plana al país de 
Senaar i la poblaren. Llavors es proposaren el uns als altres de fer 
maons i coure'ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc 
de pedra, i asfalt en lloc de ciment. Després digueren: «Construïm-
nos una ciutat, amb una torre que arribi fins al cel, així farem famós 
el nostre nom i no ens dispersarem per tota la terra». El Senyor 
baixà per veure la ciutat i la torre que construïen els homes, i digué: 
«Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua, i aquesta és tot 
just la primera obra que emprenen. Des d'ara no quedarà fora del 
seu abast qualsevol dels seus projectes. Baixem-hi a posar confusió 
en el seu llenguatge, i que ningú no entengui els altres». Així el 
Senyor els dispersà per tota la terra des d'aquell indret, i 
abandonaren la construcció de la ciutat. Per això la ciutat porta el 
nom de Babel: allà el Senyor posà la confusió en el llenguatge de 
tot el món, i des d'allà el Senyor els dispersà per tota la terra. 

En el llibre del Gènesi, ens situem un temps després del diluvi. Sembla a 
primera vista que, en aquesta nova generació, tot anava bé, van poblar la terra, 
es parlava una mateixa llengua i es posen a construir un temple. Veiem en el 
text, però, la intenció veritable d’aquesta construcció. Sí, es construeix un 
temple a Déu, però no “per a Déu”. En la torre de Babel (Babilònia), es cau en 
la glorificació del poder de l’home i no pas la de Déu. La manera que afronta 
el Senyor els plans dels homes es confondre’ls i dispersar-los. Quin contrast 
podríem trobar entre Babel i Pentecosta? En Babel trobem l’anhel de poder i 
autoafirmació. Malgrat que es parli una mateixa llengua i es facin servir les 
mateixes paraules, aquest desig d’idolatria, que és posar l’home per sobre de 
Déu, divideix i trenca la voluntat de l’amor diví. A Pentecosta, malgrat parlar 
llengües diferents, tots poden comprendre els apòstols, perquè no parlen amb 
intenció de lloar-se, sinó tot al contrari, lloar a Déu, per sobre de sí mateixos. 
En la nostra vida, volem pertànyer a Babel o a  la ciutat de Déu, la nova 
Jerusalem?     

 DISPO SEM-NO S A ESCO LTAR 



 

 

 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en 
una frase la teva fe i la de l’Església 

 

 

 

 

Com vius ara mateix aquesta fe? Concreta 
alguna acció per manifestar més 
profundament la teva fe. 

Tingues en compte l’objectiu diocesà: 

CRÉIXER,  

fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seguim avançant...  

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor 

Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha 

engendrat de nou gràcies a la resurrecció 

de Jesucrist d’entre els morts. Ell ha 

volgut que tinguéssiu una esperança viva. 

Anem al cor del text 

En quins detalls veus complerta  la GLÒRIA 
DE DÉU en aquesta lectura? 

 

 

Per què podem dir que la glòria de Déu és cada 
persona? 

 

 

 

 

Quan «entenem» millor el que Déu ens diu? 

 

 

 MIREM LA VIDA 

La nostra vida dona testimoni d’una 
humanitat integradora gràcies a l’Esperit 
 
Amb quines ACTITUDS podríem testimoniar 
millor el missatge de la lectura? 
 
 
 
 
 
Quin testimoni positiu reps de la gent amb 
qui et trobes normalment? 
 
 

Preguem els uns pels altres 
 

Déu Pare, mira a........ 

 

Fes que....... 

 

Fes que nosaltres..... 

 

 


