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

 

PREGUEM 

Déu omnipotent, feu que, per la meditació assídua del bé, 
complim de paraula i d’obra la vostra voluntat. 
 

 
 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

Evangeli de Mateu (5,38-48) 
 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja 
sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, dent per 
dent.” Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us 
fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també 
l’altra. Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu 
vestit, dona-li també el mantell. Si algú t’obliga a portar 
una càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja hora. 
Dona a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui 
et vol manllevar. 

Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però no els 
enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu 
per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre 
Pare del cel: ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa 
ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només 
els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els 
publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els 
germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan 
també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre 
Pare celestial.  

 

 

 

 

Jo us dic... 
L’evangelista Mateu presenta Jesús com el nou Moisès que 
ens mostra la Llei definitiva, que hem d’optar amb llibertat; pel 
cristià l’únic punt de referència que mai se’ns pot oblidar és 
Jesús i l’Evangeli, que comporta una nova manera de viure en 
el nostre entorn, de decidir les coses, de relacionar-nos amb 
els altres.   
 
Déu fa sortir el sol sobre bons i dolents, fa ploure sobre 
justos i injustos 
És una afirmació fruit de la fe i això implica creure que Déu no 
fa distincions i en canvi nosaltres a voltes sí que classifiquem 
les persones, llavors hem de tenir present la consigna de 
Jesús: Si estimeu només els qui us estimen, si només 
saludeu els germans, què feu d’extraordinari?.  

 

Sigueu bons del tot com ho és el vostre Pare celestial 
Un camí gens fàcil però no impossible; s’ha de plantar cara al 
mal i la injustícia però no caient en l’espiral sense sortida de 
respondre-hi amb violència o venjança. Això no vol dir, que no 
exclogui la denúncia i la correcció fraterna: Es tracta de ser 
bons del tot. 
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Brueghel, el Jove.  

Les set obres de misericòrdia (1616) 

Oli sobre fusta (43 x 59 cm) – Col·lecció privada (Bèlgica). 

Metàfora de l’existència en el seu conjunt. Brueghel era un gran narrador 

d’històries. No condemnava la humanitat; més aviat la seva mirada era 

indulgent. 

https://www.evangelizarconelarte.com/cuadros-del-mes/cuaresma-2020/ 

 

https://www.evangelizarconelarte.com/cuadros-del-mes/cuaresma-2020/
https://www.gruposdejesus.com/7-tiempo-ordinario-a-mateo-538-48/
https://www.gruposdejesus.com/7-tiempo-ordinario-a-mateo-538-48/
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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: 

 

 

 

 

-Quina reacció et provoquen les paraules de Jesús? 

 

 

-Quina frase et crida més l’atenció? 

 

 

-Creus que Jesús posa el llistó massa alt? 

 

 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

Jesús proposa un amor sense fronteres, realitzat en la seva vida 
totalment entregada a bons i dolents, mostrant la bondat i l'amor 
de  Déu a tothom.  

Faig distinció/discriminació amb les persones a nivell eclesial o 
personal?   

El ressentiment amarga la vida, mentre que el perdó asserena el cor 
i ens fa sentir estimats de Déu.  

Hi estic d’acord? N’he fet experiència? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

-Creus que fàcilment ens situem com aquells que podem 

distingir els bons i els dolents? 

 

-Quines plataformes, institucions i realitats intenten portar a la 

pràctica les consignes de Jesús? 

 

 

 

PREGA AMB ... Salm 102 

«Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis dels 
seus favors. El Senyor és compassiu i benigne, lent 
per al càstig, ric en l’amor».  


