ANIMACIÓ BÍBLICA

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2020)

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR
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.

Lectura de la 1 carta de Pere (1Pe 3,13-17
13

Si esteu apassionats per fer el bé, qui us podrà fer cap
mal? 14 Més encara, si heu de sofrir pel fet de ser justos,
feliços de vosaltres! No heu de témer l’altra gent ni heu
de tremolar davant d’ells. 15 Reconegueu en els vostres
cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a
donar una resposta a tothom qui us demani raó de la
vostra esperança. 16 Però feu-ho suaument i amb
respecte, mantenint la rectitud de consciència; així
quedaran confosos els qui ara us calumnien, els qui us
difamen per la vostra recta manera de viure en
Crist. 17 Perquè val més sofrir, si aquest és el voler de
Déu, per haver fet el bé que no pas per haver fet el mal.

No està clar qui és veritablement l’autor d’aquesta carta.
Podria ser el mateix apòstol Pere, transcrita per Silvà,
“germà fidel” tal com es refereix a 5, 12. Un membre
íntim de l’entorn de Pere seria un altre de les possibilitats,
com Silvà i Marc, que pertanyien en aquest cercle. És una
carta que té com a destinataris a gent senzilla, que
pertanyien al paganisme, en comunitats rurals,
dispersades per zones geogràficament extenses. Són
cristians que per la seva fe han de sofrir un ambient hostil
on la calumnia i el menyspreu és el pa quotidià. En aquest
context, doncs, tan desfavorable, l’autor de la carta, vol
revitalitzar l’esperança i la fe a la que han estat cridats. En
aquests versets que hem escollit queda ben reflectit quina
manera de ser i d’actuar atrau a Crist, nostre Senyor i ha
de configurar la vida de cada dia. Cridats a la santedat
“reverenciant-lo tot el temps que passeu com a estrangers
en aquest món” (1, 17), comporta viure “apassionats per
fer el bé” i familiaritzats “per a donar una resposta a
tothom qui us demani raó de la vostra esperança.” En res
s’ha de caure en el temor, perquè Crist ha patit per tots
nosaltres per alliberar-nos de tot esclavatge. Qui pateixi
en el bé, “que no s’avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu
perquè porta aquest nom.” (4, 16).
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 ANEM AL COR DEL TEXT

 MIREM LA VIDA

*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas
INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea
significativa del text que et cridi l’atenció.

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a?

*Et poden ajudar aquestes preguntes:

Prega per aquesta persona:

Com creus que es fa el voler de Déu en aquesta
lectura?
Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe
i la de l’Església

Per què creus que es demana viure apassionat per fer
el bé?
Creus que pot ser actual la carta de Pere, i en concret aquesta
lectura?

Com se’ns diu que s’ha de parlar de Crist i a qui?

Com vius la fe en la teva vida quotidiana? Concreta alguna
acció per manifestar-la més profundament. Tingues en
compte l’objectiu diocesà:
CRÉIXER, fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist
COMPLETA TU MATEIX L’ORACIÓ, PER ACABAR:

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que
pel seu gran amor...

