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En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Ara me'n vaig al qui m'ha
enviat, i cap de vosaltres no em
pregunta on vaig, encara que teniu el
cor ple de tristesa perquè us he dit
això. Amb tot, us dic la veritat: us
convé que me'n vagi, perquè, si no me'n
vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres;
en canvi, si me'n vaig, us l'enviaré. I
quan Ell vindrà, posarà el món en
evidència pel que fa al pecat, a la
justícia i a la condemna: pel que fa al
pecat, perquè no creuen en mi; pel que
fa a la justícia, perquè me'n vaig al
Pare, i ja no em veureu més; i pel que
fa a la condemna, perquè el príncep
d'aquest món ja ha estat condemnat».

 

Jesús diu que se'n va perquè vingui el Defensor, l'Esperit Sant. Ens diuen els
evangelis que Jesús després de morir i ressuscitar va estar 50 dies amb els
deixebles, per enfortir la seva fe i preparar-los per a la missió, per fer-los
deixebles missioners testimonis de Jesús Ressuscitat, la bona nova per
tots els homes i dones de la història: som salvats i estimats per Déu, i Déu ens
vol feliços, i el millor camí és vivint el seu amor ja des d'ara. Per això els diu
que quan Ell retorni a Déu els hi enviarà l'Esperit Sant, perquè serà la
seva ajuda, força i consol en la missió que els encomana, perquè sap que sols
no podrien fer-ho. Tampoc nosaltres podríem viure la missió de ser cristians
enmig del món sense l'ajuda de l'Esperit Sant, per sort, és amb nosaltres,
continua actuant a través nostre per ser deixebles missioners!

FENT CAMÍ...  

"Vine Esperit", de Worship.CAT
https://youtu.be/lBnbakaxrBY

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
131. Invoca cada dia l’Esperit Sant, perquè et renovi constantment
l’experiència del gran anunci. Perquè no? No et perds res i ell pot canviar la
teva vida, pot il·luminar-la i donar-li un rumb millor. No et mutila, no et pren
res, sinó que t’ajuda a trobar el que necessites de la millor manera. Necessites
amor? No el trobaràs pas en el desenfrenament, fent servir els altres, posseint
altres persones i dominant-les. El trobaràs d’una manera que
veritablement et farà feliç. Busques intensitat? No la viuràs acumulant
objectes, gastant diners, corrent desesperat darrere coses d’aquest món.
Arribarà d’una forma molt més bonica i satisfactòria si et deixes impulsar per
l’Esperit Sant.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Crist s'acomiada dels seus seguidors, però no és un adéu per sempre. És un
adéu necessari. Jesús ha d'ascendir on és el seu Pare per a enviar-nos
l'Esperit Sant, un esperit que enfortirà la fe dels seus seguidors i els
permetrà esdevenir plenament testimonis del ressuscitat.  Amb ell, ens
constituïm com a fills en el Fill, fills en Jesucrist. I ho reafirmem amb el
sagrament de la Confirmació, la nostra Pentecosta, el moment en què
l'Esperit Sant ens omple amb els seus dons.

7. PARENOSTRE

Quina és la missió que Jesús et confia en la teva vida? Li preguntes quina
és la teva vocació? T'atreveixes a demanar la força de l'Esperit Sant per
respondre al que Déu et demana? Ets conscient que des del Baptime i la
confirmació tens el do de l'Esperit Sant en tu? Has experimentat mai la
seva força i presència en tu? El coneixes prou? Com el podries conèixer més?




