
 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2021) 

 

 

 

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

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 

Miquees actua com a profeta a Judà durant la segona meitat del 

segle VIII aC. La situació de Judà, i especialment la de 

Jerusalem no gens estable. Una coalició d’arameus, fenicis i 

israelites del Nord (Samaria) intenta derrocar el rei de Judà per 

posar-n’hi un altre favorable a la lluita contra els assiris 

(Nínive). Però els assiris acaben amb tots aquests regnes, al 

mateix temps que volen conquerir també Jerusalem. Durant uns 

anys la ciutat patirà un fort setge. Aquest context històric 

il·lumina l’oracle de Miquees. El profeta ha comparat la realitat 

dolorosa de Jerusalem amb els dolors de part: «Ara, doncs, per 

què gemegues? Que potser no tens rei o et falta el conseller, que 

ara sents uns dolors com la dona quan infanta?» (4,9.10). Però 

un cop ha nascut l’infant, els dolors del part s’acaben! D’aquí 

ve la promesa. Una novetat. Déu suscitarà un nou governant-

pastor que permetrà restaurar la vida del poble, en clau de 

conversió a la fraternitat (els germans que tornen). Des de la 

humilitat i la grandesa en una combinació genial. En realitat, 

aquest governant-pastor serà la viva imatge del Senyor Pastor-

Rei. El profeta ho ha proclamat ja en 4,6-7: «Diu el Senyor: 

“Aquell dia duré a la pleta les ovelles coixes, hi aplegaré les 

dispersades, les que jo mateix havia maltractat. De les coixes 

en faré una resta escollida; de les allunyades, un poble nombrós. 

El Senyor serà el seu rei a la muntanya de Sió, des d’ara i per 

sempre”». Que algú procuri la pau, personal i col·lectiva, en 

temps difícils és una tasca ben necessària. La pau (šalom) 

representa la plenitud i l’autenticitat de la vida. El Senyor ho fa 

pel seu poble.  

 

 

 

  

Profecia de Miquees (5,1-4) 

 

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per 

figurar entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui 

ha de regir Israel.» Els seus orígens són llunyans, des 

dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la 

mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels 

germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a 

fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria 

del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà 

gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau. 

 



 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2021) 

 

Una dona de l’Església Baptista americana, Rachel Hendrick, 

va dedicar tot el 2018 a estudiar el llibre dels Salms i en va 

fer unes il·lustracions abstractes. D’aquí en va sortir un llibre. 

L’objectiu era triple respecte al text bíblic: estudiar-lo, 

il·lustrar-lo, viure’l. 

Aquí al costat teniu el resultat del Salm 23: «El Senyor és el 

meu pastor».       

Presentem aquesta proposta perquè des del Secretariat 

d’Animació Bíblica preteníem, salvant les distàncies, 

quelcom semblant: animar a dibuixar els textos 

bíblics!  

Seguim amb aquesta idea!  

Si us hi animeu i voleu, compartiu les vostres 

creacions! 

 

Una segona proposta. Escolteu cantar el Salm 23 en gregorià 

i en cant bizantí-eslau. Són melodies que faciliten uns 

moments de «pau»... 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx5iFRAp3Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=MTmFTixaLXM 

 

 

 

 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx5iFRAp3Bk
https://www.youtube.com/watch?v=MTmFTixaLXM
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Tenint en compte l’objectiu diocesà PER CRÉIXER MÉS, i el 

treball del SÍNODE Caminar junts – participació - missió 
 

*Hi ha compromisos puntuals i n’hi ha que omplen tota una vida («Els 

seus orígens són llunyans, des dels temps eterns» diu la lectura de 

Miquees). De tots els nostres compromisos envers els altres, quins són 

ben arrelats dins nostre, formant part de nosaltres mateixos? 

 

*Què aprens de les persones amb una gran capacitat de «lideratge-

testimoni» per a empènyer a la fraternitat? («Es presentarà a fer de 

pastor amb la glòria del nom del Senyor»). 

 

 

 

 PREGA AMB les paraula del Salm 23,6: 

N'estic cert, tota la vida m'acompanyen  

la teva bondat i el teu amor.  

 

*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. 

 

*Et poden ajudar aquestes preguntes: 

RELLEGIM EL TEXT EN CLAU DE BENAURANCES: 

 

*La lectura recorda una mica la pregària del Magníficat: «Ha mirat 
la petitesa de la seva serventa» ... «Ha exaltat els humils» (Lc 
1,48.52). Vegeu la benaurança que diu: «Feliços els humils, perquè 
posseiran la terra» (Mt 5,5) 

 
*La mare que tindrà un fill recorda l’oracle de l’Emmanuel («Déu 
amb nosaltres» d’Is 7,14; Mt 1,23). 

  
*El pastor-governant de Miquees «serà la pau». Del desig de viure 
en pau es passa a la persona que és la pau. Vegeu la benaurança 
que diu: «Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran 
anomenats fills de Déu» (Mt 5,9). 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

ANEM AL COR DEL TEXT  MIREM LA VIDA 

 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

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

la de l’Església. 

 


