
      
 

 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 de l'evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-23) 

 

El vespre d’aquell mateix diumenge, els 
deixebles eren a casa amb les portes tancades 
per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i 
els digué: «Pau a vosaltres.» Després els 
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles 
s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: 
«Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà 
damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. 
A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, però mentre no els 
perdoneu, quedaran sense perdó.» 

 

En aquesta festa de Pentecosta, que clausura els cinquanta dies de celebració de la 

Pasqua, escoltem aquest text de l’evangeli de Sant Joan que ens convida a fixar la 

nostra atenció en la donació de l’Esperit Sant als deixebles per part de Jesús 

Ressuscitat. 

Sant Joan lliga en una línia d’acció continuada mort, resurrecció i donació de 

l’Esperit. Jesús compleix la seva promesa al voltant de l’Últim Sopar de tornar a ells 

i els porta el gran regal del seu Esperit. Jesús va lliurar el seu esperit a Déu i ara 

ressuscitat els dona als deixebles amb un gest i paraula. 

Els deixebles són el nucli de la gènesis de l’Església naixent, som ara en una nova 

creació. I per l’alè de Crist l’Església viu i és enviada com a portadora de la Pau del 

ressuscitat, que porta el segell del Calvari. Els envia a perdonar els pecats;  és el vent 

del perdó diví que cal que sigui imitat i viscut ja que ens fa respirar pau, esperança,.. 

 

 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 PROMESA 

de Déu en Jesucrist? 

 

 

De quina manera ens implica a nosaltres segons 

l’evangeli d’avui? 

 

 

 

 

De quina manera implica tota l’Església segons 

l’evangeli d’avui? 

 

 

 MIREM LA VIDA 

 La nostra vida dona testimoni de 
l’evangeli. 
 
Amb quines ACTITUDS podríem testimoniar 
millor l’evangeli d’avui?  
 
 
 
 
 
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..... 

 

 


