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Per anar-hi entrant... 

 
Que sigui el Senyor la teva delícia: / ell et donarà el que desitja el teu cor. 

Encomana al Senyor els teus camins; / confia en ell, deixa'l fer. 
Reposa en el Senyor i espera en ell. (Sl 37) 

 
Déu al teu davant et diu per boca d’Osees: 
Jo la seduiré, la portaré al desert i li parlaré al cor.  
Allà em correspondrà com quan era jove, quan pujà del país d'Egipte 

(2,16). 
 
Quan Israel era un noi me'l vaig estimar.  
Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar agafant-lo pels braços.  
Jo els atreia cap a mi amb llaços d'afecte i amor.  
¿Efraïm, com t'he de tractar?¿T'haig d'abandonar, Israel?  
Això em trasbalsaria el cor, s'encendria la meva pietat (11,1-8). 
 
Tu davant Déu… parla-li com parles a un amic, explica-li ¿com et trobes 

en aquest moment… 
⋅ …físicament?  
⋅ …emocionalment? ¿on i en qui tens posat el cor? Obra-li el cor: quins 

noms de persones en surten?  
⋅ …espiritualment? ¿com definiries la teva relació amb Déu ara? Molts, 

veient els senyals prodigiosos que feia, van creure en el seu nom. Però 
Jesús no es fiava d'ells, perquè els coneixia tots i no necessitava que 
ningú li digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha en el cor de 
cadascú (Jn 2,23-25). Què hi ha en el teu cor? Què desitja el teu cor? 

 
 
 
 



Recita lentament 
Tu ets el meu Déu, Senyor; a l'alba et cerco. 

Tot jo tinc set de tu, per tu es desviu el meu cor 
en terra eixuta, assedegada, sense aigua. 

 L'amor que em tens és millor que la vida; per això els meus llavis et 
lloaran. 

Que tota la vida et pugui beneir i alçar les mans lloant el teu nom. 
Saciat del bo i millor, et lloaré amb el goig als llavis. 

Quan des del llit et recordo, passo les nits pensant en tu, 
perquè tu m'has ajudat, i sóc feliç sota les teves ales. 

La meva ànima s'ha enamorat de tu, em sosté la teva mà. 
 (Sl 62) 

 
La finalitat dels Exercicis és fer-nos disponibles a l’Esperit, de cara a 

una elecció. 
	


