
      
 

 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 profeta Joel (Jl 3,1-5) 
 

Això diu el Senyor: «Abocaré el meu Esperit sobre 
tothom: els vostres fills i les vostres filles 
profetitzaran, els vostres vells seran afavorits amb 
somnis, i els vostres joves, amb visions. En aquells 
dies fins i tot abocaré el meu Esperit sobre els 
esclaus i les esclaves. Faré que apareguin presagis al 
cel i a la terra: sang i foc i columnes de fum; el sol 
s’enfosquirà i la lluna es tornarà sang abans no arribi 
el dia del Senyor, gran i terrible. Llavors tots els qui 
invocaran el nom del Senyor se salvaran del 
desastre, perquè, tal com ha dit el Senyor, quedaran 
supervivents a la muntanya de Sió i a Jerusalem, i, 
entre els qui restaran, hi haurà aquells que el Senyor 
crida. 

  

 

 

El llibre del Profeta Joel només té quatre capítols però molt intensos. Ens situem 

en el segle IV aC. Els israelites han tornat de l’exili de Babilònia. Ja s’ha 

reconstruït el temple de Jerusalem que havia quedat en ruïnes. Jerusalem torna a 

ser una ciutat plena de gent... Però reconstruir la vida i la fe de tot el poble, això 

exigeix més compromís. Joel lidera el poble en un moment complicat. Una plaga 

ha malmès totes les collites i no plou! Tothom està molt desesperat i es busca la 

vida el millor que pot. El primer que fa el profeta és «llegir els signes dels 

temps»... Què ens està dient el Senyor en aquesta situació? Per això, a continuació 

anima tothom a la conversió en una gran celebració litúrgica. L’objectiu de la 

conversió està en redescobrir la benedicció de Déu sobre la terra i els seus 

habitants. Per donar sentit a tot això, Joel explica amb un llenguatge còsmic que 

està naixent un món nou (i un món envellit, s’està acabant). El món nou es 

manifesta en el do de l’Esperit. Més encara, l’Esperit és regalat absolutament a 

tothom. Tothom. Gràcies a l’Esperit tothom rep la missió de ser profeta, és a dir, 

la missió de llegir la realitat amb ulls de fe i convidar a la conversió.  

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 



 

 

 

 

 

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 

BENEDICCIÓ, EL REGAL DE DÉU en 

aquesta lectura? 

 

 

Per què encara calen profetes en el nostre món? 

 

 

 

 

Quin món nou desitja Déu per a tothom? 

 

 

 MIREM LA VIDA 

 La nostra vida dona testimoni de la 
transformació que l’Esperit provoca  
 
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..... 

 

 


