
 
 

 

 
 

• Un dia més vens a trobar-te amb Jesús. Avui la pregària t’ajudarà a descobrir les coses 

petites. Perquè la fe té a veure amb coses molt senzilles, que de vegades semblen poc 

importants; tant que ni ens n’adonem. Però són coses molt necessàries. Ja ho veuràs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 17, 5-10) 

Un dia, els amics de Jesús li van dir: «Escolta, Jesús, ¿pots fer que tinguem una mica 
més de fe?» 
Ho deien perquè, de vegades, ells també tenien dubtes, i preguntes, i no ho entenien 
tot. 
Llavors Jesús els va dir: «Mireu, basta amb una mica de fe. Si tinguéssiu fe com un 
granet de mostassa faríeu coses admirables. La llavor de mostassa és molt petita; i, 
malgrat això, creix com un arbre molt gran. Doncs la fe és igual. Basta creure una mica 
i tot canvia». 
També els va dir que la fe és obeir a Déu sense presumir per això ni exigir res. Deia: 
«És com un treballador. Fa la seva feina i no espera que l’estiguin aplaudint per això, 
perquè és el seu treball. Doncs vosaltres igualment. Quan feu el que jo us dic, no és 
perquè us aplaudeixi. És perquè és el millor per a vosaltres». 
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• Potser no coneixes la llavor de mostassa. És molt petita, com una llentia minúscula. Però 

després creix fins a fer-se un arbre molt gran. El que avui ens diu Jesús és que la fe comença 

en les coses petites. Pensem junts en coses petites de les quals potser ni ens n’adonem, 

però que són en realitat molt grans. 

o Quan estic trist i el meu pare o la meva mare em consolen. I em fan una moixaina 

o una carícia. 

o Quan passo una estona amb els meus amics i podem riure i gaudir junts. 

o Quan sento que, encara que m’hagi equivocat, Déu em perdona. 

o Quan dic una paraula amable a algú a qui ningú cuida. 

• Tots aquests són exemples de coses que en aparença són petites, però són molt 

importants perquè fan que la vida sigui millor. Déu és així, és el Déu de les coses petites. 

És tan petit dintre de cadascú que és invisible; i, malgrat això, dona molts fruits. Així és el 

Regne de Déu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

La prova que tot això que he dit és veritat és que la història de Jesús és la història de 
moltes coses petites fent coses grans, tan grans que són increïbles. Passa com amb 
Maria, que era només una noia petita d’un poble petit; però gràcies a ella, tanmateix, 
tot va canviar. Li demano a Maria que també jo sigui capaç de fer gran el que és petit. 

 
Déu vos salve, Maria, 
plena sou de gràcia, 
el Senyor és amb vós: 
beneïda sou vós entre totes les dones, 
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. 
Santa Maria, Mare de Déu, 
pregueu per nosaltres, pecadors, 
ara i en l’hora de la nostra mort. 
Amén. 

 
 
 
 

Des del teu gest 
(Kairoi) 

 
Des de la teva realitat 

tu pots construir la pau; 
lluitar per un món molt més just, 

més proper i més humà. 
Des de l’escola o treball, 

el teu gest pot arribar 
a qui tens al teu costat, 

creant fraternitat. 
 

Cal aturar el temps, fer espais, 
perdre el temps amb els amics. 

Cal un somriure ben senzill 
i gaudir ja del moment; 
fer de Déu el quotidià 

i fer nostres les opcions 
de treballar el nostre entorn, 

revifar la il·lusió. 

 
 

Des del teu gest, des del teu cor, 
podem anar canviant el món. 

 
Mira, i és que, 

per petit que sigui el teu gest, 
per molt petit, el món 

ja estarà canviant. 
Així que, prova-ho! 

Somriu! Comunica’t! 
Trenca esquemes! Imagina! Crea! 

 
Comença avui el teu camí, 
per demà deixa el soroll. 

No esperis grans senyals divins 
per saber que és el teu torn 

de fer la teva missió 
que sols tu pots realitzar 

perquè es perd en l’horitzó 
tot allò que no hem donat. 

 
Des del teu gest, des del teu cor, 

podem anar canviant el món. 
  

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Aleix Rius, Anna 
Estapé, Maria Torres i Mathis Legrand, de Jesuïtes Gràcia - 

Col·legi Kostka, que han posat la veu en off al projecte. 


