
 
 

 

 
 

• Avui se’ns presenta un misteri, però no un misteri qualsevol, com quan desapareixen les 

coses a casa i la mare diu que és un misteri; sinó un dels de veritat. Obrim el cor i els 

sentits perquè no se’ns escapi res. I avui comencem la pregària en el nom del Pare, del 

Fill i de l’Esperit Sant. ¿Saps què significa quan diem això? És com descriure Déu... 

• La setmana passada vèiem com Déu Pare envia l’Esperit Sant sobre els Apòstols a la 

Pentecosta; i sabem que l’Esperit Sant és Déu i que habita al nostre cor. La lectura d’avui 

revela un misteri molt important per a nosaltres, el Misteri de la Santíssima Trinitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Jn 16, 12-15) 

Jesús es va dirigir als seus amics per explicar-los com és Déu. I els va dir: «Quan vingui 
l’Esperit de la veritat, us ajudarà a descobrir la veritat plena. Però no penseu que el 
que Ell us expliqui s’ho està inventant. Jo li ho hauré dit a Ell. I jo, al meu torn, ho he 
après del Pare». I amb això els estava parlant a la vegada del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant. 
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• Què vol dir Jesús amb aquestes paraules? Com pot ser que parlin tres a la vegada i només 

siguin un? Quines coses té Déu! No entenc res! 

• Sí que és complicat. Hi ha realitats que no podem comprendre, perquè les pensem amb el 

cap i Jesús ens parla amb el cor. 

• Encara que no podem veure Déu, Ell ens ajuda a entendre a través de les persones. Per 

això Jesús tracta d’explicar als seus amics qui hi ha tres maneres de trobar-nos amb Déu. 

• És clar, el Pare, el Fill i l’Esperit Sant s’estimen tant i estan tan units entre si que són un sol 

Déu. Aquest és el misteri: Déu és amor! I això sí que som capaços de comprendre-ho. 

• Amb els ulls tancats, imagina que dibuixes un triangle. 

Silenci 

• Quan ho tinguis, fes lliscar els dits com si fos una tauleta, fins a fer-lo gran, molt gran; 

amplia’l tant com vulguis. 

Silenci 

• Ara, agafa’l per una punta, amb compte, sense deformar-lo. Pensa que l’aixeques i et 

fiques dintre del triangle. 

Silenci 

• Observa’l sense pressa i fixa’t bé en la figura...  té tres costats iguals, units per una línia. 

Aquesta línia és l’Amor entre les tres persones, que les uneix tant que, encara que cadascú 

ocupa el seu lloc, són només un de sol. Fixa’t que només hi ha una figura... amb els seus 

tres costats que la fan perfecta. Sent com estàs dintre i com formes part d’aquest Amor. 

Doncs així és Déu. Com aquest triangle d’amor en el qual tu entres. 

Silenci        

• Sent ara Déu que et mira amb amor i dona-li les gràcies per sentir aquest Amor.... 



 
 

 

 
 

Després de cada frase repetim tots: Déu, crec en tu. 
 
Crec en Déu Pare, Creador de totes les coses, 
que ens estima tant que ens envia el seu Fill i ens fa fills seus. 

 Déu, crec en tu. 
Crec en el Fill, Jesús, el nostre Senyor i Salvador, 
que ens acosta al Pare, ens salva i és el nostre germà. 

Déu, crec en tu. 
Crec en l’Esperit Sant, 
que ens dona força per viure com fills de Déu i deixebles de Jesús. 

Déu, crec en tu. 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 
 

Déu és bo 
(70xset) 

 
Déu és bo, bo de debò, 

em pren de la mà, 
m’ajuda a estimar. 

Déu és bo, bo de debò, 
em parla al cor, 

perquè Ell és amor. 
 

Saps molt bé el meu nom, 
saps també com soc. 
Tu m’estimes tant, 

sempre et tinc a prop. 
 

 
Déu és bo... 

 
Ets el bon amic 

que em vol ajudar 
i, si mai tinc por, 
tu seràs consol. 

 
Déu és bo... 

 
Tu t’has fet petit 

per ser el meu costat. 
Quan conec Jesús 

sé que et tinc a prop. 
 

Déu és bo... 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Pablo Vila, Pau 
Brossa, Arnau Calles i Edurne Carranza, de Jesuïtes Clot - 

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


