Jeremies 33, 14-16__________

Baruc 5, 1-9______________

Diumenge I d’ Advent

Diumenge II d’ Advent

Ara que comença el temps d’Advent i
iniciem nou any litúrgic és un bon
moment per posar-nos a les mans del
Senyor amb la voluntat de renovar els
nostres propòsits, revisant el camí que
hem fet fins ara i obrir el desig de voler
aprofundir en el seu missatge.

… treu-te el vestit de dol i
d’aflicció i engalana’t […],
vesteix-te amb el mantell de
la bondat de Déu.»

Deu-me la fe dels profetes: (3)
pot ser el que em manca a mi.

1. Ells estimen tots els homes.
2. Han sabut donar la cara.
3. Ells prediquen amb
l’exemple.
4. Denuncien la injustícia.
5. Lluiten al costat dels pobres.
6. Ells reproven la mentida.
7. Perquè exalten l’honradesa.

Així també ens ho anuncia el profeta
Jeremies quan ens parla en nom del
Senyor, prometent la salvació del país
de Judà i la pau a la ciutat de
Jerusalem.
Jeremies també va haver de lluitar
contra falsos profetes que eren
escoltats per la gent del poble.
Ara que ens toca viure moments
comvulsos, d’inseguretat, d’inestabilitat,
sapiguem descobrir enmig de la
confusió el verdader missatge de
salvació. Missatge que també hauríem
de fer l’esforç de buscar-lo dins la
barreja d’ ideologies, de sentències, de
proclames que diàriament ens arriben
per diferents mitjans.
I com a profetes dels nostres temps
proclamem als nostres entorns la
descoberta del verdader missatge de
salvació.

Paraules esperançadores.
Déu no s’oblida mai de nosaltres.
I l’Advent és un moment perquè
estiguem sensibles i atents envers el
Déu que ve; perquè descobrim Crist,
que passa tantes vegades pel nostre
costat, a vegades oferint, a vegades
demanant.
Aquests poemes d’esperança
ressonen encara amb més força en
el nostre cor quan vivim moments
de crisis, ja siguin socials o
personals. Perquè és en un temps
de crisi quan necessitem més la veu
dels profetes que ens diguin que és
possible un futur millor
Cal posar-se a punt.

Sofonies 3, 14-18______________

Miquees 5,1-4______________

Diumenge III d’ Advent

Diumenge IV d’ Advent

La seguretat i l’encoratjament de la
nova Jerusalem
“crida de goig, clama de joia,
triomfa de tot cor”
“no has de tenir por”
“Jahvé regna enmig teu”
Pare.
Poder descobrir el teu regne enmig
nostre.
Quin goig!
Aprendre a manifestar i expressarnos amb un llenguatge nou
la realitat nova de Déu.
Quina llibertat com a profetes!
Actuar amb coherència i
determinació.
Quin compromís!
Consolidar i treballar més la nostra
espiritualitat.
Quin coratge!

Pare, deu-nos la fe dels profetes

Que sigui el que Déu vulgui!
A cops apareix la incertesa.
Les idees voleien cercant un sentit.
Fets i formes de tenir les regnes a
les mans.
Una mica d'angoixa o molta...
Preguntar, llegir, pensar, buidar el
cap, bategar del cor inquiet...
Cap aquí, cap allà, amunt i avall...
De cop una petita llum al cor...
Deixa anar...confia...
Tot anirà bé, potser no entens el
perquè d'això ara.
Potser et manca la perspectiva.
Fixa't, et manca la confiança!
Està allà, amb tu, per tu, segur que
té un sentit i porta cap una nova
experiència, un nou aprenentatge.
Baixa el cap, les mans juntes i el
cor obert.
Ho deixo anar, ho poso a les teves
mans:
Que sigui el que Déu vulgui!
Perquè m'estima, en cuida, em
protegeix, confio i espero amb
Amor.
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