
 
 

 

 
 

• Per a la pregària d’avui necessites paper i llapis. 

• Avui m’agradaria que preguéssim junts. 

o -És clar que sí. 

• Repeteix amb mi: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant... 

o En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant... Amén. 

• Avui, en aquesta estona de pregària, m’agradaria donar-te algunes pistes perquè pensis i 

preguis sobre elles. Dedica una mica de temps per a cada una d’elles. 

o Espero que no siguin gaire difícils.  

• Segur que no. Però primer escoltarem la lectura d’avui. 

(Adaptació de Mt 11, 2-11) 

Joan esperava que arribés el Messies promès per Déu. Quan va sentir les coses que 
feia Jesús, va enviar els seus amics perquè li preguntessin: «Però, ets tu el Messies o 
no ho ets?» 
Jesús, en lloc de respondre directament, els va dir: «Expliqueu-li el que veieu, que els 
cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden nets, els sords hi senten i els 
morts ressusciten; i als pobres se’ls anuncia l’evangeli». 
Els amics de Joan va tornar per explicar-li tot això i, mentrestant, Jesús es va quedar 
ensenyant als seus amics. I els deia que Joan era un veritable profeta, el missatger de 
Déu que havia de preparar el camí del Messies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 11-desembre-22 

• Joan esperava que Jesús fos el Messies però no sé si sabeu que el que ell i els seus 

esperaven realment era un Messies amb molt poder, algú que, fent servir la força, els 

alliberés de l’esclavatge. ¿T’imagines Jesús d’aquesta manera? 

• Quan Jesús respon als deixebles de Joan, no els diu si és o no és el Messies. Però sí que els 

diu que, amb el que ell fa, els més pobres troben la felicitat. 

• Ara escriu, en el teu paper, paraules que expliquin la manera de ser i d’actuar de Jesús: 

compassiu, bon amic, generós... Quines més pots escriure? 

(silenci) 

• Torna a mirar la llista, en què t’assembles tu a Jesús? Quines d’aquestes paraules parlen 

de tu? Marca-les. 

(silenci) 

• Com hauràs pogut comprovar, Jesús no és un Messies que tingui gaire poder, amb un gran 

exèrcit i que mani sobre tots els altres. Sinó que és un Messies que, a través de la dolcesa, 

la tendresa, el respecte, la proximitat... aconsegueix transmetre un missatge d’amor a 

tots. 



 
 

 

 
 

Per acabar, repeteix al final de cada frase: Gràcies Jesús. 
 
Perquè ens ensenyes que ser important no té res a veure amb ser poderós... 

Gràcies Jesús. 
Perquè ens ensenyes que acollir a qui ho passa malament és sembrar llavors 
d’esperança... 

Gràcies Jesús. 
Perquè ens ensenyes que perdonar als altres és curar la desconfiança vers el que 
ens fa mal... 

Gràcies Jesús. 
Perquè ens ensenyes que per a ser feliços basta amb portar el nostre amor més a 
les obres que a les paraules... 

Gràcies Jesús. 
Glòria al Pare, al Fill,  i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 
 

Germà 
entre els homes 

(Kairoi)  
 

1. Jo sento que em crides, 
tu, Senyor, m'has seduït,  

accepto amb amor aquest gran do. 
Vols que sigui un home sembrador de veritat  

en el cor dels nens i els més senzills. 
Ser germà entre els homes, 
compromès en aquest món 

i amb un cor obert per estimar, 
i portar esperança i portar l'amor als necessitats. 

 
Vull ajudar  a descobrir el Crist 

i també a fer-lo estimar. 
Ser testimoni viu i ferm 

de l'amor que m'has donat. 
I tu, mare bona, mai no em deixis sol: 

porta'm a Jesús. 

 
 
 
 

Tu saps, Senyor, que em costa molt  
i que soc molt limitat. 

Però aquí tens les meves mans  
disposades a servir. 

Sé que mai no em deixes,  
vas al meu costat,  
sempre et seguiré. 

 
2. On es trobi un jove m'hi voldria fer present 

i amb gran senzillesa compartir. 
Fer de mi un signe dels valors de Jesucrist, 

que ofereix amor i llibertat. 
Maria m'inspira el model que vull seguir 

i silent m'ensenya a educar.  
La seva presència és el primer pas 

en el meu camí. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta la Júlia, l’Olivia, l’Oriol i la Flora, de 
Jesuïtes Sant Gervasi- Infant Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 


