
 
 

 

 
 

• Avui pensarem en llavors. Perquè Déu actua d’aquesta manera. És com un sembrador, 

com un pagès o un jardiner, que planta llavors en el món per tal que creixin i donin fruit. 

• Fes silenci una estona... 

• I ara pensa en l’arbre més gran que puguis imaginar... 

• Al principi, va ser només una llavor. 

• Pensa també en un camp de blat. Tot eren grans, llavors petites, però de les llavors ve el 

blat. I, del blat, vindrà la farina i el pa. Jesús és el qui posa les llavors d’allò que és tan bo. 

Escolta com ho explica. 

• Els fruits de Jesús són molt variats. Pensa en quins poden ser: l’amistat, la generositat, 

l’alegria, la justícia, la compassió... Totes aquestes coses bones que creixen en el món les 

ha plantat Déu. 

• ¿Se t’ha acudit pensar que també tu ets com aquesta terra bona i fèrtil on Déu ha plantat 

una llavor d’alguna cosa molt bona? Necessitem regar-ho, cuidar-ho i alimentar-ho perquè 

després doni fruit.. 

• Mentre sona la cançó, demana-li dins del cor a Jesús que tu siguis com aquesta terra bona 

que rep les llavors i creixen i donen molt de fruit. 

• Ara que comencem la pregària, posa’t en presència de Déu: fes-te conscient que Déu és 

amb tu, al teu costat. Com dèiem la setmana passada, Déu és un regal. El rebo i m’adono 

que ell és aquí, ara...  

• En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Mc 4, 26-34) 

Jesús utilitzava imatges de les coses que passaven al seu voltant per explicar als 
deixebles com era el Regne de Déu. Com que molts d’ells eren pagesos, els parlava 
amb idees del camp. Un dia els va dir: El Regne de Déu és com un home que va 
escampant llavors en la terra. Ell dorm a la nit i es lleva al matí. Però mentre que ell 
dorm la llavors segueix creixent. La terra va produint la collita: primer la tija, després 
l’espiga i després el gra. I quan el gra és a punt hi posa la falç perquè ha arribat el temps 
de la sega. 
També els posava l’exemple del gra de mostassa. Perquè el gra de mostassa és molt 
petit, una boleta minúscula. Però l’arbre que en surt és molt gran. Per això els deia que 
el Regne de Déu és així. Comença com una llavor petiteta; i després creix i es converteix 
en un arbre gran i amb branques en les quals es poden aixoplugar els ocells. 
I així els parlava, amb moltes imatges. Aquestes imatges s’anomenen paràboles. 
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Ara, en silenci, pensa -o escriu-, algunes d’aquestes coses bones que creixen en el món 
quan deixem que Jesús sigui el nostre amic, el nostre mestre i el nostre guia. 

 
(silenci amb música) 
 

I ara, pots dir en veu alta quines són aquestes llavors i aquests fruit que posa Jesús, com 
per exemple l’alegria. I, quines coses més? 

 
(...) 
 
 
Gràcies, Jesús, per plantar en el món el teu amor. 
 
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant; 
com era al principi, ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 
Jesús, m’agrada rebre el teu Cos fet pa de Vida:  Dona’m el teu pa 
Dona’m forces per viure com Tu ens ensenyes: Dona’m ... 
Per estimar a tots i fer el bé: Dona’m... 
Cada vegada que combregui, fes que el meu cor creixi en comprensió, perdó i 
generositat: Dona’m... 
Ajuda’m a ser cada dia millor fill, millor germà, millor amic, millor cristià: Dona’m... 
Que aquest Aliment, que rebo de tu, m’enforteixi i em doni més fe per estimar més 
i millor els altres: Dona’m... 
 
En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant; 
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Clara Solé, David Hellín, Emma Gibert, 
Adrià Jiménez, Maria Monge, Sara Graziani i Sofia García,   

de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, que han posat la veu en off al projecte. 

 
 
 
 

Un futur que sigui nou  
(Worship) 

 
Frena’m Senyor 

soc un riu desbocat. 
Llençat al món 

em sento superat 
Agenollat 

Estic desfet. 
 

És un misteri l’amor 
és un camí on cal valor. 
De pedra és el meu cor 

vull un futur que sigui nou. 
 
. 

 
Ve el teu Esperit 

quan les paraules callen. 
No puc fer-ho sol 

Vine Senyor acompanya’m! 
Estic desfet 
em falta fe  

 
És un misteri ... 

 
Veiem l’inici i Tu veus el final. 

Veiem una part i el teu amor pot veure-ho tot. 
Plantem la llavor i Tu la fas créixer. 

Construïm una casa, i tu en fas una llar. 
 

Deixo de viure en el món 
viuré a quilòmetres d’on soc. 

De pedra era el meu cor 
vull un futur que sigui nou. 

 
 


