ESTUDI D’EVANGELI
Dia: 25 de febrer de 2018
Hora: 10,30
Lloc: Parròquia de Nostra senyora de Lourdes C/ Mare de Déu del Remei, 38 (Poble séc)
Forma d’arribar-hi: Metro Poble Sec
Seguim treballant la prioritat sobre la corresponsabilitat.
Cant inicial
Ell tot sol el va seguir,
oh!, Ell tot sol, per tots nosaltres,
Ell tot sol el va seguir.

3.- Caminant al costat vostre,
portaré la meva creu,
oh! com féu Jesús en el Calvari,
portaré la meva creu.

2.- El camí que jo he de fer,
ningú no el pot fer per mi,
oh!, l'he de fer jo, amb tots vosaltres;
ningú no el pot fer per mi.

4.- El camí que ens cal recórrer,
tots plegats l'hem de seguir,
oh!, amb els qui han anat al davant nostre,
tots plegats l'hem de seguir.

1.- El camí que féu Jesús,

Ac 3, 1-10 Guarició d'un invàlid
1 Pere

i Joan pujaven al temple a l'hora de la pregària de la tarda. 2 En aquell moment també
portaven al temple un home invàlid de naixement, que deixaven cada dia al costat de la porta
anomenada Bonica, perquè demanés caritat als qui hi entraven. 3 L'home va veure que Pere i
Joan anaven a entrar al temple i els demanà caritat. 4 Pere, juntament amb Joan, fixà els ulls en
ell i li digué:
--Mira'ns!
5 Ell se'ls va mirar, esperant que en rebria alguna cosa. 6 Llavors Pere li va dir:
--De plata i d'or no en tinc, però el que tinc, t'ho dono: en el nom de Jesucrist, el Natzarè,
aixeca't i camina!
7 Pere l'agafà per la mà dreta i l'aixecà. A l'instant els peus i els turmells se li enfortiren, 8 es posà
dret d'un salt i caminava; i va entrar amb ells al temple caminant i saltant i lloant Déu. 9 Tot el
poble va veure com caminava i lloava Déu, 10 i es quedaren admirats i sorpresos pel que li havia
passat: tots sabien que era l'home que s'estava assegut demanant caritat vora la porta Bonica.
Algunes reflexions:
• Pere i Joan van junts, fan una acció conjunta. Fan quelcom que ja havien vist fer a Jesús:
posar els ulls en el caigut, donar-li la mà i retornar-li la dignitat (com la malaltia era signe de
pecat, l'invàlid no podia entrar al temple). Som convidats a fer el mateix.
• El fet de donar la mà: el Pare ens la dóna, Jesús ens la dóna, Pere la dona al malalt... i
nosaltres ens hi recolzem. Treballem de la mà de Déu. Mai estem sols en l'acció, i alhora
som corresponsables de la construcció del Regne.
• Donar el que tenim. Sovint Jesús, i al text els deixebles, no donen precisament el que se'ls
demana (diners per viure), sinó que l'implica en un canvi radical (camina i lloa Déu).
Pistes:

1. Què veig en el text? - 2. En què m’interpel·la? - 3. A què em sento cridat/ada?

Ep! Si veniu amb infants aviseu fins dimecres per poder demanar cangurs (Núria al 654 952 770)

