
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 OESGLÉSIA JOFENT CAMÍ...
20 DE MAIG DE 2020 - SANT BERNARDÍ DE SIENA Jn 16, 12-15

 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Encara tinc moltes coses
per dir-vos, però ara us serien una
càrrega massa pesada. Quan vingui
l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a
la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu
compte: comunicarà tot el que senti dir
i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em
glorificarà, perquè allò que us
anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el
que és del Pare és meu; per això he dit:
‘Allò que us anunciarà, ho rep de mi’».

 

FENT CAMÍ...  

Al llarg de la història, i amb l’impuls de l’Esperit, es fan realitat aquestes
paraules d’avui de Jesús: encara tinc moltes coses per dir-vos. Em ve a la
memòria una imatge que s’utilitza per expressar el ser creients. És un gerro de
terrissa. El gerro és per a emmagatzemar, per ser omplert. I nosaltres, homes i
dones creients, estem cridats a omplir-nos de la Paraula de Jesús, de la
seva vida i les seves causes; conscients que nosaltres som febles, que ens
podem trencar, però l’Esperit ens omple d’Aquell que és amor, llibertat i
alegria.

"Qui em pot fer por", de Worship.CAT
https://youtu.be/lY5ubJh-EpU

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
132. Busques passió? Com diu aquest bell poema: Enamora’t! (0 deixa’t
enamorar), perquè «res no pot importar més que trobar Déu. És a dir,
enamorar-se d’ell d’una manera definitiva i absoluta. Allò de què t’enamores
atrapa la teva imaginació, i acaba per anar deixant rastre en tot. Serà el que
decideixi què és el que et treu del llit al matí, què fas en els teus capvespres,
en què esmerces els teus caps de setmana, què llegeixes, què coneixes, què
trenca el teu cor i el que et corprèn de joia i de gratitud. Enamora’t! Resta en
l’amor! Tot serà d’una altra manera»  [70]. Aquest amor a Déu que pren
amb passió tota la vida és possible gràcies a l’Esperit Sant, perquè
«Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors»
(Rm 5, 5).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Jove, obre els ulls! Encara que et pugui costar, fes-ho. El Senyor ens té
preparat, per a cadascú de nosaltres, un regal molt gran. Ens enviarà
l'Esperit que ens guiï cap a la veritat sencera. Obre-li el cor tant com
puguis, només així podràs viure la veritat del Crist i donar-ne testimoni!

7. PARENOSTRE

Imagina’t que comparteixes un viatge amb una persona que no et coneix. Què
descobriria de Jesús en la teva vida, en la conversa, en els gestos, en
els criteris? I a tu, què t’agradaria transmetre i comunicar de Jesús i del seu
Evangeli?
Quin és aquell relat de l’Evangeli que més t’agrada?

FENT CAMÍ...  




