
 
 

 

 
 

• Bon dia, Amic meu. La pregària d’aquesta setmana no és gens senzilla. Ens convides a 

pregar sobre la resurrecció. 

• ¿La resurrecció? Sí, crec que té a veure amb viure després d’haver mort. No? Doncs tot 

just aquesta setmana hem celebrat el dia dels difunts, així que és important entendre-ho 

bé això. 

• La resurrecció no és una cosa senzilla de pensar, de pregar o d’entendre... Ni tan sols per 

als adults. Moltes persones pensen que consisteix en el fet que algun dia tornarem a 

aquest món de la mateixa manera que vivim ara. Jesús ens ensenya que no és així. Fixa’t 

en el que li va passar a Jesús un dia que la gent li va preguntar pel que passava després 

de la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 20, 27-38) 

Hi havia gent que no creia en la resurrecció. Llavors van venir on era Jesús i li van 
preguntar amb molt mala intenció, per posar-lo en ridícul: «Escolta, Jesús, si un home 
mor, la llei diu que la seva dona s’ha de casar amb el seu germà, veritat? -Jesús va 
assentir perquè això mateix era el que deia la llei. Ells van continuar. Doncs hi havia 
una vegada set germans. El més gran va morir i la seva dona es va casar amb el segon. 
Però aquest també va morir. I la dona es va anar casant amb tots, un rere l’altre, però 
tots es van anar morint. Al final va morir la dona. Llavors, quan estigui al cel, amb qui 
estarà casada?» Li preguntaven això per mostrar que això de la resurrecció era un 
embolic.  
Però Jesús els contestà: «Mireu, no enteneu res de la resurrecció. La resurrecció és 
estar d’una altra manera, junts amb Déu i amb tots els que han ressuscitat. ¿No 
recordeu el que diu Moisès, quan explica que Déu és un Déu de vius i que per a ell no 
hi ha morts, sinó que tots viurem?» 
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• Jesús diu que la resurrecció és estar d’una altra manera. Què vols dir amb això, Jesús, 

d’estar d’una altra manera?  

• Imagina un bebè abans de néixer, en el ventre de la seva mare. Va creixent. I ell no sap 

que hi ha vida fora. No sap que, quan acabin els nou mesos, sortirà a un món nou. Però al 

final passa. Tot canvia; i, des que neix, hi ha una vida diferent per a ell. 

• Doncs la mort és com acabar una etapa. Després de viure, tots arribem al final d’aquest 

camí. El que no sabem bé és com és el que ve després. Ve alguna cosa i és diferent. És 

estar d’una altra manera. És estar amb Déu per sempre... 

• Imagina ara el cel. Allà estan les persones amb Déu, però d’una altra manera. És com una 

alegria que no s’acaba. És un lloc on l’amor és veritable i ple. Potser tu ja has perdut alguna 

persona estimada, algun avi, o algú conegut. Doncs, encara que no ho sentis, ja ha 

ressuscitat. I això és un motiu per estar alegres, encara que el trobem a faltar. 

• Allà estaran tots els nostres amics. I el primer de tots, Jesús. La cançó ens diu que Jesús 

segueix viu, i de l’alegria de poder ser testimonis de la resurrecció. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Perquè ens ensenyes a no tenir por de la mort.     Gràcies, Jesús. 
Perquè els que han mort estan amb nosaltres d’una altra manera. Gràcies, Jesús. 
Perquè recordem amb esperança les persones estimades.  Gràcies, Jesús. 
Perquè tu sempre estàs amb nosaltres.     Gràcies, Jesús. 
Perquè al final de la història, tot estarà bé.    Gràcies, Jesús. 

 
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. 

 
 
 

L’Amor és viu 
(70xset) 

 
1. Amic, no sents l’espetec d’una traca? 

No pot ser que només sigui jo. 
És com un ball, hi ha molta gatzara; 

deu ser una orquestra a la plaça major. 
Ja fa molt temps que cerco l’alcalde 

però no hi ha polítics en aquest racó. 
Ja he entès que tota la marxa 

l’ha posada el bon Crist, al meu cor. 
 

L’Amor és viu! Al·leluia! Al·leluia! 
L’Amor és viu! Al·leluia! Al·leluia! 

Ah! Ah! 

 
2. No sé amb qui esteu, la veu que allibera, 

que cada cop se sent més a prop, 
és la Creu que et porta de festa 

i xiuxiueja amb un somriure al teu cor. 
L’amor de Jesús enceta la gresca 

i allibera la vida del mal. 
Has de ser tu qui escampi la festa 

i proclami la notícia pel món. 
 

3. Potser demà altre cop Jesús ressusciti 
en tota la gent que trobes al carrer. 

Gràcies a tu i a la teva empremta 
la sal i la llum de l’amor s’estendrà. 
No deixis mai de donar-te una mica, 
de viure la flama de la resurrecció. 
Confia en Jesús i pren-li l’exemple: 

l’amor al final esdevé sempre amor. 
  

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Víctor Álvarez, Irene 
Gelis, Paula Granados i Darío Vidal, de Jesuïtes Bellvitge – Centre 

d’Estudis Joan XXIII, que han posat la veu en off al projecte. 


