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Hi havia un dels fariseus que es
deia Nicodem. Era un dirigent dels
jueus. Aquest home va anar de nit
a trobar Jesús i li digué: «Rabí,
sabem que ets un mestre enviat
per Déu, perquè ningú no podria
fer aquests senyals prodigiosos
que tu fas si Déu no estigués amb
ell». Jesús li respongué: «T'ho ben
asseguro: ningú no pot veure el
Regne de Déu si no neix de dalt».
 
Li diu Nicodem: «Com pot néixer
un home que ja és vell? És que pot
entrar altra vegada a les
entranyes de la mare i tornar a
néixer?». Jesús respongué: «T'ho
ben asseguro: ningú no pot entrar
al Regne de Déu si no neix de
l'aigua i de l'Esperit. De la carn en
neix carn, de l'Esperit en neix
Esperit. No t'estranyis que t'hagi
dit: ‘Cal que nasqueu de dalt’. El
vent bufa allà on vol; en sents la
remor, però no saps d'on ve ni on
va. Així mateix passa amb el qui
neix de l'Esperit».

 

FENT CAMÍ...  

"Despertar", de Worship.CAT
https://youtu.be/xHkyQA0GnZA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ MIRA LA NOTA QUE HE POSAT

2. CANT

4. CRIST VIU!
200. Les arrels no són àncores que ens lliguen a unes altres èpoques i ens
impedeixen d’encarnar-nos en el món actual per a fer néixer quelcom nou. Són,
al contrari, un punt d’arrelament que ens permet desenvolupar-nos i
respondre als nou reptes. Llavors tampoc no serveix «que ens asseguem a
enyorar temps passats; hem d’assumir amb realisme i amor la nostra culpa i
omplir-la d’Evangeli. Som enviats avui per a anunciar la Bona Notícia de
Jesús als temps nous. Hem d’estimar la nostra hora amb les seves alegries i
dolors, amb les seves riqueses i els seus límits, amb els seus encerts i els seus
errors» [110].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
La teva família t'ha explicat com va ser el teu bateig? Estàs content de la
decisió que van prendre? Quins records en guardes? Què suposa per tu ser
batejat? Et sents part d'una comunitat de batejats? Has reafirmat la teva fe
amb el sagrament de la Confirmació? 

7. PARENOSTRE

Nicodem cerca el Senyor de nit. No és una simple casualitat. Nicodem està ple
de dubtes, la seva vida està en la nit i Crist ressuscitat l'il�lumina amb la
seva Paraula. Molts de nosaltres tenim, també, moments en què ens fem
moltes preguntes. L'única resposta vertadera ens la pot donar Ell, amb la seva
llum reveladora de la veritat. Aquesta veritat parteix de tornar a néixer.
Hem d'enterrar la vida del pecat i crear una nova vida plena del poder de Déu
que es manifesta en l'amor. Una nova vida que rebem amb el sagrament del
Baptisme, però que no ha de quedar allà, sinó que ens ha de permetre que la
nostra vida creixi, es desenvolupi i doni fruits. Una vida guiada per l'Esperit
Sant que Déu ens envia.

5. REFLEXIÓ

El Crist ressuscitat, avui, ens planteja el Baptisme com un nou naixement.
Els batejats passem del pecat a una vida nova i cada vegada que renovem les
promeses baptismals reafirmem que formem part d'aquesta vida nova, la vida
per la qual Crist es va lliurar a la mort.




