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

 

PREGUEM 

Que el Déu de Jesucrist ens concedeixi els dons espirituals d’una 

comprensió profunda i de la seva revelació, perquè coneguem de 

veritat qui és ell i a quina esperança ens ha cridat. 

 

 
 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

Evangeli de Mateu (1,18-25) 
 

El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la 

seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de 

viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de 

l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia 

difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord 

matrimonial. Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en 

somnis un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no 

tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que 

ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom 

de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble». 

Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia 

anunciat pel profeta: «La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran 

el nom d'Emmanuel, que vol dir “Déu amb nosaltres”». 

Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat 

i va prendre a casa la seva esposa. No hi havia tingut relacions 

conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús. 

 

Després de la descripció de la genealogia de Jesús (Mt 1,1-17) on 

l’últim anomenat és Josep com el seu pare legal i abans de la visita 

dels savis (Mt 2,1-12) que indica l’esperança de salvació per tothom, 

ens trobem amb el primer episodi de l’evangeli de la infància de Mateu 

amb l’anunciació a Josep. 

El missatge central se situa en els versets 22-23, i és que el compliment 

de l’Escriptura en Jesús garanteix la realització del pla de Déu: la 

Paraula encarnada és, l’Emmanuel, «Déu amb nosaltres»..., i no només 

és la primera paraula de l’evangeli sinó també la darrera (Mt 28,20) 

«Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món». Per tant, el 

misteri de l’encarnació no és una realitat esdevinguda en el passat sinó 

present sempre i en tot moment, perquè, un cop encarnat, el Fill de 

Déu continua sent «Déu amb nosaltres» per sempre. 

Que el Fill prengui la nostra condició humana és el regal que Déu fa 

de sí mateix a la humanitat i només pot ser realitzat amb la cooperació 

humana: la concepció virginal de Maria, «el fruit que ella ha concebut 

ve de l'Esperit Sant» (Mt 1,20b), i l’obediència de Josep (Mt 1,24-25) 

el qual rep l’esposa a casa seva i posa el nom de Jesús a l’infant. 

El nom de Jesús vol dir «Jahvé salva» ... «perquè ell salvarà dels 

pecats el seu poble» (Mt 1,21), però en Ell mateix actua la dinàmica 

salvífica de Déu perquè, com un nou Moisés, és salvat quan Déu 

capgira la voluntat de Josep i el mou a actuar per AMOR acollint 

Maria, fins i tot anant contra una llei que l’obligava a repudiar-la ni 

que fos en secret. 

Així doncs, el misteri de l’amor encarnat és fruit de tres voluntats: la 

de Déu de «ser amb nosaltres», la del «SÍ» de Maria posant-se en les 

mans de Déu, i la del «SÍ» de Josep conformant el seu desig amb el de 

Déu. L’esperança i la joia del Nadal només poden ser fruïdes per 

persones obertes a l’apropament d’un Déu AMOR i que, acollint-lo es 

deixin seduir per la seva tendresa... perquè el fet que Déu s’hagi fet 

«nen» diu molt més de la seva realitat que qualsevol especulació sobre 

el seu misteri. 
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGES DE LA TOUR 

(Pintor barroc francès – 1593-1652) 

L’Apparition de l’ange à saint Joseph (1640) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANTES 
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*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 idees: 

 

*MIREM-NOS NOSALTRES 

 

-A partir de la lectura del text, i a l’estil de Josep, com 
acollim el «somni» que Déu té per cadascú de nosaltres? 

 

 

-Des de la proposta evangèlica, com viure la joia de 
l’Emmanuel, «Déu amb nosaltres», que vol ser-ho per 
sempre? 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MIREM LA VIDA 

Tenint en compte l’objectiu diocesà: PER CRÉIXER MÉS,  
i el treball del SÍNODE:  

Caminar junts – comunió – participació - missió 

 

*MIREM EL NOSTRE ENTORN 

-Fem examen de consciència: Analitzo la meva concepció d’un 

Déu encarnat que m’estima amb tendresa. Em refio d’Ell? 

Com és el meu SÍ en resposta al seu AMOR? 

-En el context del món en què vivim, com fer propostes 

constructives d’un millor Nadal per tothom? 

 

 

PREGA AMB ... Salm 98,2-4 

El Senyor ha fet conèixer la seva salvació, ha revelat la 
seva justícia als ulls dels pobles. S'ha recordat del seu 
amor, de la seva fidelitat a la casa d'Israel. Tothom ha vist, 
d'un cap a l'altre de la terra, la salvació del nostre Déu. 
Aclameu el Senyor arreu de la terra, esclateu en cants i en 
crits d'alegria.  

 


