
 
 

 

 
 

• Avui, Jesús ens parla d’amor. Del mateix amor que cadascú de nosaltres tenim en la 

nostra vida, perquè tots tenim algú que ens estima, sense condicions, només perquè 

som nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 El teu amor ens fa dir Amén 
 (Worship.cat) 

One, two, three, four! 
 

No estem mai sols quan no hi ha ningú, 
si tenim por, sempre hi ets Tu. 
Tots necessitem misericòrdia, 

ser perdonats i alliberats 
és tot allò que ens manca 
i Tu ens dones a vessar. 

 
El teu amor ens fa dir amén 
El teu amor ens fa dir amén. 

Gràcies, Senyor, 
pel teu amor que és etern. 

El teu amor ens fa dir amén. 

 
 

Si som rics o pobres, això no importa. 
Dèbils o forts, l’amor teu ens reconforta. 

Som pecadors però no hem de caure en el desànim, 
Tu saps que tot sovint caiem, 

vas estimar tant el món, entregant-te per nosaltres. 
 

Benaurats els pobres d’esperit que són afligits. 
Benaurats els perseguits i els que són nets de cor. 

Benaurats els afamats d’un nou demà, 
d’ells és el Regne… El Regne del Cel. 

 
El teu amor ens fa dir amén, 
El teu amor ens fa dir amén 
El teu amor ens fa dir amén. 

Gràcies, Senyor, 
pel teu amor que és etern. 

El teu amor ens fa dir amén. 
El teu amor ens fa dir amén. 

(Adaptació de Jn 15, 9-17) 

Estava Jesús amb els seus deixebles i els va dir: «Fixeu-vos bé en això. Jo sé que el meu 
Pare Déu m’estima moltíssim; que m’estima sense condicions, amb tot el seu cor. Doncs 
jo us estimo a vosaltres de la mateixa manera. Perquè l’amor és per a nosaltres com l’aire 
que ens envolta, o com l’aigua quan ens banyem. És el que ens sosté i ens alimenta. 
Compliu la meva paraula. Això és estimar. Però no penseu que és una obligació o una 
ordre. És un consell d’amic. Vosaltres per a mi no sou els meus criats. Sou els meus amics, 
perquè us estimo molt. Us he elegit a cadascun, perquè cadascun de vosaltres és especial; 
i únic, i necessari. I vull que allà on estigueu, sigueu com un arbre que dona fruit i que 
aquest fruit sigui bo. Us deia abans que heu d’acomplir la meva paraula. Doncs la meva 
paraula és: estimeu-vos els uns als altres». 
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• Tanco els ulls, escolto l’evangeli, el comparo amb la meva vida, amb el que sento per la 

meva família i amics, amb l’afecte que em donen cada dia... I penso en les paraules de 

Jesús, en el manament que ens dona... I dono gràcies. 



 
 

 

 
 

Mentre escoltes ara una poesia que pregunta on està Déu, intenta pensar tu, alhora, on creus 
que està Déu... 
 

Poema adaptat de Gloria Fuertes 
 

Algú diu “On és Déu? Es veu o no es veu?” 
Si t’han de dir on és Déu, Déu se’n va. 
De res no et servirà que et digui que Déu viu en la teva veu. 
 

Que Déu és a la flor i en el blat, a l’ocell i a la ferida; 
en el que és lleig, en el que és trist, a l’aire i a l’aigua. 
Déu és al mar i també en l’església; Déu és a la feina i a la plaça. 
 

Es ben cert que és arreu, però cal veure’l 
sense preguntar on és, com si fos mineral o planta. 
Endinsa’t en el silenci, mira’t a la cara... 
No en tens prou amb el misteri que veus i sents? 
Passa un nen cantant, tu l’estimes: Déu hi és. 
 

El tens a la llengua quan cantes, a la veu quan t’enfades; 
i quan preguntes on és, 
aquesta curiositat és Déu que camina per les teves venes. 
És als ulls quan rius, al teu cor quan estimes. 
 

Déu és en tu; però l’has de veure tu mateix, 
que no s’hi val que t’ho diguin... 
has de sentir-lo tu. 
 

Si t’angoixa aquell home que passa necessitat; 
si et compromets per ajudar els altres; 
si et despertes content de bon matí, 
i somrius a tothom i a tothom dones les gràcies; 
Déu és amb tu,  
a sota mateix de la teva samarreta. 

• Quin gran consell que ens ha donat Jesús! Quina invitació! Que estimem i tractem els altres 

com a persones úniques i especials. Això em porta a pensar com necessitem l’amor en la nostra 

vida, des que naixem fins que som grans. Sense amor no hi ha res, sense amor no hi ha vida. 

• ‘Sí mare’, ‘Sí pare’, ‘Ja ho sé’, ‘Ara ho faig’, ‘Que ja hi vaig’, són respostes que de vegades se 

m’escapen a casa o a l’escola, quan el pare o la mare o algun gran que tinc a prop, em diu el 

que he de fer, el que no he de fer o em dona un consell. 

• Hi ha vegades que em molesta molt que em diguin el que he de fer. No m’adono que ells volen 

el millor per a mi; i que si m’aconsellen és perquè saben millor que jo el que em convé i el que 

no. I el més important és que ho fan perquè m’estimen. I això fa que em cuidin, que 

m’adverteixin, que m’aconsellin i que jo em senti segur, tranquil i protegit. Aquest és l’amor del 

qual parla Jesús. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Maria Franquesa Sales, 
Biel Ollé Cano, Albert Ruiz Serrano i Joana Vélez Roure de Jesuïtes 

Lleida- Col·legi Claver, que han posat la veu en off al projecte. 

Pare nostre que estàs al cel. 
Que sigui santificat el teu nom. 

Que vingui a nosaltres 
el teu Regne. 

Que es faci la teva voluntat  
aquí a la terra com es fa al cel. 

El nostre pa de cada dia,  
dona’ns, Senyor, el dia d’avui. 

I perdona les nostres culpes,  
així com nosaltres perdonem 

els nostres deutors. 
No permetis que caiguem 

 en la temptació. 
I deslliura’ns de qualsevol mal. 

Amén 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


