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FENT CAMÍ...
7 DE JUNY DE 2020 - LA SANTÍSSIMA TRINITAT Jn 3, 16-18

 
En aquell temps, Jesús digué a
Nicodem: «Déu ha estimat tant el món
que ha donat el seu Fill únic perquè no
es perdi cap dels qui creuen en Ell, sinó
que tinguin vida eterna. Déu no ha
enviat el seu Fill al món perquè el món
fos condemnat, sinó per salvar-lo per
mitjà d'Ell. Els qui creuen en Ell no són
condemnats, però els qui no creuen ja
han estat condemnats, perquè no han
cregut en el nom del Fill únic de Déu».

 

FENT CAMÍ...  

“Déu estima tant el món” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=V_yyDdz8zB8

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
25. Aquest baptisme no era com el nostre, que ens introdueix en la vida de la
gràcia, sinó que fou una consagració abans de començar la gran missió de la
seva vida. L’Evangeli diu que el seu Baptisme fou motiu d’alegria i complaença
del Pare: «Tu ets el meu Fill, el meu estimat» (Lc 3, 22). Tot seguit Jesús
aparegué ple de l’Esperit Sant i fou conduit per l’Esperit al desert. Així
estava preparat per sortir a predicar i fer prodigis, per alliberar i guarir
(cf.  Lc  4, 1-14). Cada jove, quan se senti cridat a acomplir una missió en
aquesta terra, està invitat a reconèixer en el seu interior aquestes
mateixes paraules que li diu el Pare Déu: «Tu ets el meu Fill, el meu
estimat».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Avui celebrem la festa de la Santíssima Trinitat. Déu, que és Pare, Fill i
Esperit Sant, ens regala la seva font de vida eterna, el seu amor a través
de les tres persones d'aquesta unió sagrada. En essència, la Santíssima Trinitat
és misericòrdia. Crist ens porta cap al Pare per rebre l'Esperit Sant i fer
arribar el seu missatge d'amor arreu.

Ets conscient que la fe implica no poder comprendre tot el que creiem? Fe vol
dir confiança, ets prou humil per tenir confiança en els testimonis que t'han transmès la
fe? Què fas per intentar comprendre una mica més la fe rebuda? Fer-se
preguntes és bo per madurar la fe, tu quines preguntes et fas? Qui t'ajuda a trobar-hi
resposta? Amb tot, al final sempre hem de demanar a Déu que ens augmenti la fe! Ho
fas?
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Avui celebrem la festa de la Santíssima Trinitat, festa que ens recorda el gran
misteri que Jesús ens va revelar: que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant, un
sol Déu en tres persones. Ho entenem? segur que tots direm que no, ens és
molt difícil comprendre com pot ser, però ho creiem. Com Jesús era conscient
que la nostra intel·ligència sempre és finita per comprendre la immensitat de
Déu, va voler explicar-ho de forma senzilla, tal com fa avui amb l'evangeli: Déu
és amor, allò que manté la unitat en Déu és l'amor, l'acció de Déu
envers nosaltres és l'amor... Déu ha creat l'univers a través del Fill i
l'Esperit Sant; Déu Pare envia al seu Fill per tal que el coneguem i hi establim
una relació d'amor; el Fill s'ofereix per amor i ens salva en aquest món i
donant-nos la vida eterna; quan el Fill retorna al Pare ens envia l'Esperit Sant
com a defensor, com aquell que ens acompanya a cadascú en el camí de la
nostra vida fent present a Déu en els nostres cors. Avui és un bon dia per
fer el senyal de la creu i refermar la nostra fe en aquest Déu que és
Pare, Fill i Esperit Sant!


