
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 

FENT CAMÍ...  

 

"Amor inexplicable" de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=qtqRdtYzb94

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

Mt 12, 28b-34
 
Un dels mestres de la Llei, que
havia sentit la discussió i
havia trobat bona la resposta
de Jesús, se li va acostar i li
va fer aquesta pregunta: «Quin
és el primer de tots els
manaments?»
Jesús va respondre: «El primer
és: Escolta, Israel: el Senyor
és el nostre Déu, el Senyor és
l'únic. Estima el Senyor, el teu
Déu, amb tot el cor, amb tota
l'ànima, amb tot el pensament
i amb totes les forces. El
segon és aquest: Estima els
altres com a tu mateix. No hi
ha cap manament més gran
que aquests.»
Llavors el mestre de la Llei li
digué: «És veritat, mestre.
Amb tota la raó dius que ell és
l'únic i que no n'hi ha d'altre
fora d'ell, i que estimar-lo
amb tot el cor, amb tot
l'enteniment i amb totes les
forces i estimar els altres com
a si mateix val més que tots
els holocaustos i sacrificis.»
Jesús, veient que havia parlat
assenyadament, li digué: «No
ets pas lluny del Regne de
Déu.» I ningú no s'atreví a fer-
li cap més pregunta.

 

1. INTRODUCCIÓ
 

Tenim clar que la resposta de Jesús és la resposta que nosaltres hem de donar
sempre a la nostra vida. Amor a Déu i amor al proïsme. Déu té un
amor  increïble per cadascú de nosaltres. Nosaltres som el seu amor, i
podem cridar-lo enmig de la nit que vindrà. Tots sense excepció estem cridats
a viure l’amor de Déu. Senyor, t'estimo!

FENT CAMÍ...
20 DE MARÇ DE 2020

2. CANT

4. CRIST VIU!
Jesús, l’eternament jove, vol regalar-nos un cor sempre jove.
Això significa que la vertadera joventut és tenir un cor capaç d’estimar.
En canvi, allò que envelleix l’ànima és tot el que ens separa dels altres. Per
això conclou: «Per damunt de tot, revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i
perfecciona» (Col 3, 14).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com estimes als altres? Amb tot el que ets com a persona o només quan
t'interessa o et ve de gust? I a Déu, com l'estimes? Ell t'estima a fons i de
veritat! Caldria canviar alguna cosa en la teva relació d'amor a la família,
amics, Déu...? Què? Demana-li a Déu que t'hi ajudi!

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ
Estimar amb tot el cor, amb tota l'ànima, pensament i forces! Això vol dir
estimar amb forces, amb tot el que ets! Quan un estima de veritat, no
estima només quan li ve de gust, sinó sempre, en tota circumstància i en tot
moment. Déu ens estima a fons, i perquè ens estima, ens perdona i
confia en nosaltres. Nosaltres també?


