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En aquell temps, Jesús digué als
Apòstols: «No tingueu por dels homes,
perquè no hi ha res de secret que no
s'hagi de revelar, ni res d'amagat que
no s'hagi de saber. Allò que us dic en la
fosca, digueu-ho a plena llum, i allò que
sentiu a cau d'orella, pregoneu-ho des
dels terrats.»
 
I no tingueu por dels qui maten el cos
però no poden matar l'ànima; temeu
més aviat el qui pot fer que l'ànima i el
cos es consumeixin a l'infern. ¿No es
venen dos ocells per pocs diners?
Doncs ni un de sol no cau a terra si no
ho permet el vostre Pare. I pel que fa a
vosaltres, fins i tot els cabells, us té
comptats. Per tant, no tingueu por:
vosaltres valeu més que tots els
ocells.»
 
A tot aquell qui em reconegui davant
els homes, també jo el reconeixeré
davant el meu Pare del cel. Però al qui
em negui davant els homes, també jo el
negaré davant el meu Pare del cel».
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“Aquí em tens” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=k1uL7hwzbnA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
31. Jesús no us il·lumina a vosaltres, joves, des de lluny o des de fora, sinó des
de la seva pròpia joventut, que comparteix amb vosaltres. És molt
important contemplar el Jesús jove que ens mostren els evangelis, perquè fou
veritablement un de vosaltres, i en Ell es poden reconèixer moltes notes
dels cors joves. Ho veiem, per exemple, en els següents trets: «Jesús tenia
confiança incondicional en el Pare, tenia cura de l’amistat amb els deixebles, i
fins i tot en els moments crítics va romandre fidel a ells. Manifestà una
pregona compassió pels més febles, especialment pels pobres, els malalts, els
pecadors i els exclosos. Va ser valent per enfrontar-se a les autoritats
religioses i polítiques del seu temps; visqué l’experiència de sentir-se
incomprès i descartat; va sentir por al sofriment i conegué la fragilitat de
la passió; va dirigir la seva mirada al futur abandonant-se en les mans segures
del Pare i a la força de l’Esperit. En Jesús tots els joves es poden
reconèixer» [9].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

A vegades, ens sentim dominats per la por. Jesús ens convida a deslliurar-
nos d'aquesta por i a anunciar el Regne de Déu malgrat totes les dificultats i
impediments que puguem trobar-nos. Davant la mort, Ell ens demana que la
visquem amb confiança en Déu, que és amb nosaltres i mai no ens
abandonarà.

Quines coses o situacions et fan sentir insegur en la teva vida?  Has cercat
refugi en la fe durant aquests mesos de confinament? On has trobat
Déu? Com has sentit la seva presència? Creus que la fe et pot ajudar a viure
més confiat i feliç? Per què no ho intentes?
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Avui, després de l'elecció dels dotze, Jesús els envia a predicar i els
instrueix, i els dona alguns consells de quina ha de ser la seva actitud. Jesús
per una part ens diu «no tingueu por», i ens presenta un Pare provident que
té cura dels ocells del camp; per l'altra, ens diu que si som seguidors seus,
molt probablement tindrem la mateixa sort d'Ell i la de tots els profetes. ¿Com
s'entén, doncs, aquesta protecció de Déu? Doncs que hem de confiar en què
Déu estarà al nostre costat en els moments difícils, que ens fa valents
per anunciar les paraules de Jesús a plena llum, i ens dona l'energia capaç de
fer el bé, perquè a través de les nostres obres la gent pugui glorificar el
Pare del Cel.


