
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 

FENT CAMÍ...  

 

"Regnes per sempre" de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=oDvd-mvhI9Q

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

Mt 5, 17-19
 
"No us penseu que he vingut a
anul�lar els llibres de la Llei o
dels Profetes; no he vingut a
anul�lar-los sinó a dur-los a la
plenitud.
En veritat us ho dic: mentre
durin el cel i la terra, no
passarà ni un punt ni una
coma de la Llei. Tot arribarà a
la plenitud. Per tant, aquell
qui deixi de complir un dels
manaments més petits i
ensenyi als altres a fer el
mateix, serà tingut pel més
petit en el Regne del cel, però
aquell qui els compleixi i
ensenyi a complir-los, serà
tingut per gran en el Regne
del cel."

 

1. INTRODUCCIÓ
 Tu ets bo, tu ets amor, tu ets llum, tu ets pau, tu ets… tantes coses! 

Canta-li a Jesús i diga-li de cor qui és Ell per tu! Amb els braços oberts
t’espera amb amor; no cantis cap altre nom. Canta a Jesús! Ajuda'm Senyor a
no defallir i ser fidel al Teu amor.
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2. CANT

4. CRIST VIU!
És tan important l’amistat que Jesús mateix es presenta com a amic: «Ja no us
dic servents [...]. A vosaltres us he dit amics». Per la gràcia que Ell ens regala,
som enlairats de tal manera que som realment amics seus. Amb el mateix
amor que Ell vessa en nosaltres podem estimar-lo, portant el seu amor als
altres, amb l’esperança que també ells trobaran el seu lloc en la comunitat
d’amistat. I si bé Ell ja és plenament feliç ressuscitat, és possible de ser
generosos amb Ell, ajudant-lo a construir el seu Regne en aquest món, essent
els seus instruments per a dur el seu missatge i la seva llum i, sobretot, el seu
amor als altres. Els deixebles van escoltar la crida de Jesús a l’amistat amb
Ell. Fou una invitació que no els forçà, sinó que es proposà delicadament a la
seva llibertat: «Veniu i ho veureu», els digué, i «ells hi anaren, veieren on
s'estava i es quedaren amb ell aquell dia». Després d’aquesta trobada, íntima i
inesperada, ho van deixar tot i se n’anaren amb Ell.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Has pensat mai que la teva vida deixa petjada positiva o negativa en la
vida dels altres? Què et proposes a millorar o canviar durant aquests
dies? Com pots ser llum en la vida dels altres?

7. PARENOSTRE

Jesús no ve a suprimir la Llei dels jueus, sinó que ens ve a dir que les lleis, o les
normes, per bones que siguin, si no les vivim i fem des de l'Amor, queden
buides. Potser ens pertoca posar amor a tot allò que fem i vivim per donar-li
sentit.  Actualment tenim la norma de quedar-nos a casa perquè no es propagui
el virus, per tant no només ens quedem amb la norma cal viure-la i complir-la! 

5. REFLEXIÓ


