
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Els meus avis, els meus pares, els meus catequistes, els meus mestres... m’han 

parlat de l’Esperit Sant; però... saps? És una mica difícil d’entendre, d’imaginar. 

• Que si un colom, que si llengües de foc, vent fort, una veu... 

• El que no és tan difícil és sentir els teus ànims, la teva força, la teva companyia; i això... és 

per l’Esperit, no? 

• Si no hi ha molt de soroll fora, pots obrir la finestra de l’habitació on t’estàs per poder 

escoltar el so del vent, l’ambient... 

Silenci 

• Imagina’t que ets un deixeble que està reunit amb Jesús una nit. Jesús, el teu amic, ha 

mort però segueix present, ha ressuscitat. Para especial atenció a com et sents durant 

aquest passatge. 

Silenci 

• Tanca els ulls. 

Silenci 

• Escolta. 

Silenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Fets 2, 1-11) 

En arribar el dia de la Pentecosta, tots els deixebles estaven reunits a la mateixa casa. 
Encara passaven molt de temps amagats, per por que les autoritats jueves els 
perseguissin com havien perseguit Jesús. 
De sobte, un soroll fort, com si fos un vent molt intens, va ressonar a la casa. I van 
veure unes flames de foc que es posaven sobre cadascun. Era l’Esperit de Déu. Tots 
van començar a parlar diferents idiomes. Era com si Déu els fes parlar amb tothom. 
Llavors van sortir al carrer. Ja no tenien por. Jerusalem estava ple de jueus de molts 
llocs, de ciutats i països molt llunyans; i estaven sorpresos, perquè els amics de Jesús 
parlaven en tots els idiomes, explicant sempre les meravelles que havia fet Déu. 

Diumenge 05-juny-22 

• Hi ha vegades que jo també tinc por, que no m’atreveixo a fer coses i em quedaria com els 

deixebles, tancada a casa o sense atrevir-me a fer coses diferents de les d’altres nens, a 

anar a llocs nous, a dir alguna cosa a algú... 

• És veritat, és com si necessités una empenta per sortir al carrer, per acostar-me a algun 

company que està sol, per animar a qui ho necessita, sense pensar què diran de mi. 

• Mira, els deixebles van necessitar sentir que Déu estava amb ells per vèncer aquesta por i 

sortir de si mateixos. Quan semblava que Jesús ja no estava amb ells, van sentir aquesta 

força especial. 



 
 

 

 
 

Senyor Jesús, gràcies per estar amb mi sempre i per donar-me la força del teu Esperit: 
 
Quan tot estigui fosc     no tindré por. 
Quan estigui sol       no tindré por. 
Quan no esperi res      no tindré por. 
Si em sento trist       no tindré por. 
Perquè tu m’ajudaràs      no tindré por. 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’Esperit del Senyor 
 (Kairoi) 

 
L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres, 

no tingueu por d'obrir de bat a bat 
el vostre cor al seu amor. (2) 

 
1. Ell transformarà les vostres vides, 

us donarà un cor per estimar; 
serà foc que purifica, força en l'actuar. 

 
 

 
Ell transformarà les vostres penes, 
us sabreu fills seus ben estimats; 

vostres cors obriu joiosos a la llibertat. 
 

L'Esperit... 
 

2. Ell enfortirà tota feblesa, 
us dirà com heu de pregar; 
posarà en els vostres llavis  

paraules de bondat. 
Ell canviarà tota tristesa 

pel gran goig de la fraternitat; 
vostre cor obriu joiosos a la llibertat. 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Paula Otin Domenech, 
Naia del Coso Zaragoza, Jordi López Boté i Jaume Roca Martinez, de 

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

• Pensa quines són les teves pors, les que et fan tancar-te a casa. Però sobretot pensa què 

és el que t’ajuda a vèncer-les, a no tenir por i a sortir fora. 

Silenci 

• Dona gràcies a Déu per totes les persones que tens a prop i que t’ajuden a superar les pors 

i a obrir-te als altres. 

• Gràcies Jesús per ajudar-me encara que de vegades ni ho demani. Perquè tu em convides 

a no tenir por, a aixecar-me i avançar 


