
 
 

 

 
 

• Un altre dia amb l’oportunitat de pregar. Faré silenci i calmaré el meu cor i la meva ment. 

• La setmana passada celebràvem que Jesús és viu i que ens cal creure en ell. Però no 

sempre és fàcil creure en ell. Segur que tu coneixes persones que no estan molt segures 

de creure-hi. És normal no estar-ne del tot segur. Mira què li va passar a Tomàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Jn 20, 19-31) 

Tomàs era un dels amics de Jesús. Un dia va arribar a cas i va trobar tots els altres molt 
emocionats i nerviosos. “Però, què passa?” -va dir.  
“Que ha estat aquí Jesús!” -deia un. “Que és viu!” -deia l’altre. “Ens ha desitjat la pau i 
ens vol enviar per tot el món!” -deia un altre més.  
Però Tomàs estava emmurriat. “No m’ho crec!” -va dir. 
“Com que no t’ho creus?” -li va preguntar un altre. 
“Que jo, si no ho veig i no el toco, no ho crec. Com n’ha d’estar de viu?” -insistia Tomàs. 
I encara que el van intentar convèncer, ell no els creia de cap manera. 
Una setmana més tard, estaven tots junts, també Tomàs. I va aparèixer Jesús en mig 
d’ells. Jesús es va acostar a Tomàs. El va agafar de la mà i la va apropar a les ferides 
que li havien quedat dels claus. Tomàs tremolava de l’espant; però també de l’emoció, 
perquè s’adonava que de veritat era Jesús. Llavors es va llançar als seus braços mentre 
li deia: “Senyor meu i Déu meu”. 
Estava molt content que fos viu; i una mica avergonyit per no haver-ho cregut abans. 
Jesús, mirant a Tomàs i també a la resta, els va dir: “Feliços els qui creguin sense haver 
vist” (això era com dir-los: “feliços els qui creguin amb els ulls del cor...”) 
Després va marxar. Però ells sabien que era viu i que ja mai més el perdrien. 
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• Tomás era d’aquells que diuen: “Jo, si no ho veig, no ho crec”. El problema és que hi ha 

moltes coses que no veiem. No veiem l’amor; no veiem la justícia; no veiem l’estimació; 

perquè totes aquestes coses no es veuen amb els ulls. Però, ¿tu creus que existeix l’amor? 

¿I creus que és important la justícia? I creus que és possible el bé? 

• El que li diu Jesús a Tomàs és: si ho creus, llavors, ho veuràs. I a mi m’ho diu també avui. 

Si creus que existeix el perdó, perdonaràs. Si creus que l’amor és possible, hi haurà amor 

a la teva vida. Si creus en el bé, ja veuràs com construeixes coses bones. I ara Jesús em 

pregunta, ho creus? 



 
 

 

 
 

Acabo avui la meva pregària demanant-te que em donis fe, Jesús; que m’ajudis a creure. 
 
Per poder sentir-te,     vull creure. 
Per estimar millor,      vull creure. 
Per ser amic teu i d’aquells que et segueixen,   vull creure. 
Per construir la pau,     vull creure. 
Per sentir la teva alegria,     vull creure. 
 
Jesús, ajuda’m a no experimentar por ni temor per seguir-te, 
a no avergonyir-me de tu. 
Tingues paciència amb mi com la vas tenir amb Tomàs. 
Tingues paciència amb els meus dubtes, 
amb la meva petita fe que trontolla quan les coses no surten com volia. 
Dona’m el teu Esperit per enfortir la meva confiança en tu. 
Ajuda’m a creure en tu amb totes les meves forces. 
Fes de mi una persona cada dia més ferma i capaç d’anunciar la teva bona notícia. 
 
 
En el nom del Pare 
i del Fill 
i de l’Esperit Sant. 
Amén. 
 

 
 
 

Caldrà dir que sí 
(Kairoi) 

 
Caldrà̀ dir que sí cada dia, 

a cada moment, cada passa. 
Caldrà̀ dir que sí tot i amb dubtes, 

a cada moment, cada passa. 
 

Cada dia caldrà dir que sí. 
Cada passa caldrà dir que sí. 

dir que sí. 

 
 
 
 

Caldrà caminar fent la ruta 
fent un nou camí ́pels qui venen. 
Caldrà començar un nou somni, 
fent un nou camí pels qui venen. 

 
Caldrà dur només uns quants somnis, 

un mirar senzill, tres violes, 
Caldrà dur només uns quants somnis, 

Posar la confiança en la Mare. 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Nora Medero, 
Abril López, Aitor Alcorta i Mario Otal, de Jesuïtes El Clot - 

Escola del Clot, que han posat la veu en off al projecte. 


