
 

 

 
 

Dia: 24 de febrer de 2019  
Hora:  10,30  
Lloc:  Parròquia Mare de Déu de Port  C/ Carrer de Sant Eloi, 7, Entrada porta petita del c/Mare de Déu de Port 

cantonada st. Eloi. 
Forma d’arribar-hi:  Autobusos: H16, 119, V3, V5    Metro: Foc línia 10 
Si porteu infants i cal cangur, aviseu a la Núria, al tel 654952770 abans de dijous.  

 
Aquest curs té com a lema “Aneu per tot arreu i doneu fruit” Jn 15,16 i té com a eix la 

iniciació en un doble sentit: tots som iniciadors i tots ens estem iniciant contínuament.  
 

Cant inicial 
 

1. Sois la semilla que ha de crecer,  
sois estrella que ha de brillar.  
Sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que debe alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza a granar.  
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a 
enviar. 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  

Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia con vosotros estoy. 

2. Sois una llama que ha de encender  

resplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por sendas de paz.  

Sois los amigos que quise escoger,  

sois palabra que intento gritar.  

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

 

Id, amigos, por el mundo... 

 

 

  

 

2n Corintis 3,1-6  El ministeri de la nova aliança  

Potser direu que tornem a recomanar-nos a nosaltres mateixos. ¿És que necessitem 
presentar-vos cartes de recomanació, com fan alguns, o bé necessitem que vosaltres ens 
recomaneu?  

La nostra carta sou vosaltres: la portem escrita en els nostres cors, i tothom la pot conèixer i la 
pot llegir. És evident que vosaltres sou una carta que ve de Crist i que ens ha estat confiada. No 
ha estat escrita amb tinta, sinó amb l’Esperit del Déu viu, i no en taules de pedra, sinó en taules 
de carn, en els nostres cors. 

Aquesta és la confiança que, gràcies al Crist, nosaltres tenim davant de Déu.  No és que ens 
refiem de nosaltres mateixos, com si fóssim capaços de fer res pel nostre compte: tot el que 
podem fer ve de Déu; ell ens ha fet capaços de ser servidors de la nova aliança, que no és la de 
la lletra, sinó la de l’Esperit. Perquè la lletra mata, però l’Esperit dóna vida.  

Algunes reflexions: 
● El text ve a continuació d’un paràgraf què parla de les coses que han fet. Però en lloc de 
fer exhibició dels seus actes , parla d’aquells a qui ha “iniciat” (acompanyat, ensenyat, 
comunicat, acollit...) 
● Hi ha un continu reconeixement que el mèrit no és nostre  sinó que ve de l’Esperit. 



● Déu ens parla constantment a través de les persones. 
● Pau, que havia estat fariseu, sap prou bé que “la lletra mata”. Podem ser tan legalistes 
que esdevinguem extremistes. En canvi l’Esperit ens dona vida.  
● Ens cal més espontaneïtat i disposició a comunicar que som i vivim. 

 

Pistes:  Què veig en el text? En què m’interpel·la? 
              Pensem en persones del nostre voltant que puc veure com a “Carta de Déu”  


