
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 OESGLÉSIA JO

FENT CAMÍ...  

 
"Bon Bon Pare" de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watchtime_continue=2&v=Q6QRaOECfo0&feature=e
mb_logo
 

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

Mt 1, 16.18-21.24a
 
Jacob va ser el pare de Josep,
l'espòs de Maria, de la qual
nasqué Jesús, l'anomenat
Messies. 
Jesús, el Messies, va ser
engendrat d'aquesta manera:
Maria, la seva mare, estava
compromesa en matrimoni
amb Josep i, abans de viure
junts, ella es trobà que havia
concebutun 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 engendrat ve de
l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i
li posaràs el nom de Jesús,
perqè ell salvarà dels pecats
el seu poble.» Quan Josep es
despartà, va fer el que l'àngel
del Senyor li havia manat. 

 

1. INTRODUCCIÓ
 Jesús ens ha revelat que el rostre de Déu és el rostre d’un Pare que ens estima

amb un amor incondicional. Experimenta de forma inesperada la  bondat del
Pare del Cel. Uneix-te a ell i a tots els que hem tornat a casa i canta-li: ets un
bon, bon Pare.

FENT CAMÍ...
19 DE MARÇ DE 2020 - SANT JOSEP

2. CANT

4. CRIST VIU!
En l’adolescència i en la joventut, la seva relació amb el Pare era la del Fill
estimat, atret pel Pare, creixia ocupant-se de les seves coses: «No sabíeu que
jo havia d’ocupar-me dels assumptes del meu Pare?» (Lc 2, 49). Tanmateix, no
s’ha de pensar que Jesús fos un adolescent solitari o entotsolat. La seva
relació amb la gent era la d’un jove que compartia tota la vida d’una família
ben integrada al poble. 
El fet és que «Jesús tampoc va créixer en una relació tancada i absorbent amb
Maria i Josep, sinó que es movia a pler en la família més àmplia, que inclou
parents i amics».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Cuides la teva relació personal amb Déu? Hi parles amb confiança
sabent que t’estima com un pare i una mare? Aquests dies podries proposar-
t’ho? I com cuides la teva relació amb el pare i la mare a casa? Com
Jesús, els tractes els teus pares com a bon fill/a? Prega avui per ells!

7. PARENOSTRE

Fixem-nos en allò que és essencial de l’evangeli: Jesús vol fer entendre a
Josep i Maria, que no és un noi qualsevol, és el seu fill, però també el
Fill de Déu i per això, com tot bon fill també ha de cuidar amb Ell la relació de
proximitat i amor. Avui se'ns convida a créixer en la nostra fe en aquest Déu
que ens és Pare i Mare, i que Jesús no només és un gran home, sinó també el
Fill de Déu, Déu mateix!

5. REFLEXIÓ




