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L’ESPERIT, SENYOR I DADOR DE VIDA 

 

1. PLENITUD DE JESÚS 

 

Jesús és el do de Déu donat en un moment històric concret. Però 
la seva obra no queda circumscrita en aquell espai i aquell temps. 
Vivim de la força viva i transformadora del mateix Jesús que se’ns 
dóna amb el seu esperit. L’Esperit de Jesús és, diríem, com la 
continuació a través del temps de la realitat de Jesús. 

L’Esperit és com la força divina, la plenitud de Jesús que segueix 
actuant a través de tots els temps i fins a l’eternitat. 

Si confesses que Jesús és el Senyor, seràs salvat; però no pots dir 
que Jesús és el Senyor, si l’Esperit no t’ho dóna a conèixer (I Cor 12,3). 
L’Esperit de Déu és Deu mateix donant‐se a conèixer a nosaltres, 
fent‐nos reconèixer que en Jesús hi tenim la salvació i que només en 
Ell podem trobar la nostra autèntica veritat, el nostre bé de veritat. 

Jo pregaré al Pare i us 
donarà l’Esperit, el 
Protector, que resti amb 
vosaltres per sempre, 
l’Esperit de la veritat. 

(Jo 14, 16‐17)

 
Moltes coses tinc encara a 
dir‐vos, però ara no les 
podeu comprendre. Quan 
vindrà ell, l’Esperit de la 
veritat, us guiarà a la 
veritat completa. 

(Jo 16, 12)

 

Preguem: Pare et demanem que l’Esperit ens faci copsar la presència de Jesús allà a on ens 

trobem  i  en  tot  moment;  que  aquesta  presència  ens  transformi  interiorment  i  també 

transformi els nostres actes. 

 

2. VINE ESPERIT CREADOR 

 

L’Esperit és creador. Quan Déu actua pel seu 
Esperit, sempre crea quelcom de nou. Per això 
diem: Quan envieu el vostre Esperit, reneix la 
creació i renoveu la faç de la terra. Ho renova 
tot perquè dóna un nou sentit a totes les coses. 

L’Esperit és renovador. I, per tant, cap 
moment de la història, ni tan sols el de la 
vinguda del Crist, no és un moment absolut i 
definitiu “fins que el Crist ho sigui tot en tots”. I 
és per això que l’acció creadora‐salvadora de 
Déu requereix l’acció continuada del seu 
Esperit, que, per dir‐ho així, empeny el món, el 
millora constantment, el re‐crea i el re‐nova 
vers la meta en què “Crist ho serà  tot en tots” (I 
Cor 15,28). 

Ningú no pot dir: “Jesús és el Senyor” si no el 
mou l’Esperit Sant. Els dons són diversos, però 
l’Esperit un de sol. Són diversos els serveis, però 
el Senyor és un de sol. 

Les manifestacions de l’Esperit que rep 
cadascú són en bé de tots. Un, per mitjà de 
l’Esperit, rep el do d’expressar‐se amb saviesa; 
un altre rep el do del coneixement per obra del 
mateix Esperit; un altre, el do de fer miracles; un 
altre, el de discernir els esperits; un altre, el do 
de parlar en llengües; un altre, el do 
d’interpretar‐les. 

Tot això és obra de l’únic i mateix Esperit, 
que distribueix els seus dons a cadascú tal com 
ell vol. 

(1 Cor, 3‐11) 

 

Preguem: Pare, et demanem que sapiguem estar agraïts dels dons que ens has donat a través 

de l’Esperit Sant, i sobretot que sapiguem donar‐los i compartir‐los amb els demés.  

 

3. TRANSFORMA LA NOSTRA REALITAT 

 

Pau ens presenta l’Esperit com a força vital, que 
transforma, fa superar les pròpies limitacions i el 
propi pecat, allibera la nostra llibertat esclavitzada 
per les cobejances, i ens fa capaços de transcendir la 

Però vosaltres no viviu pas en l’esfera de 
l’instint egoista, sinó en l’àmbit de l’Esperit, 
si es que de debò l’Esperit de Déu habita en 
vosaltres. Si un no té l’Esperit de Crist, aquest 
tal no és de Crist. 
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nostra condició humana pecadora fins a fer‐nos fills i 
hereus de Déu.  

L’Esperit ens situa en una nova relació respecte a 
Déu: ens fa fills en Crist el seu Fill. Ens dona 
consciència, audàcia i responsabilitat per a ser fills 
de Déu. 

(Rm8,9) 

Mireu, si viviu seguint les vostres mires 
egoistes, haureu de morir. En canvi, si amb la 
força de l’Esperit feu morir les malalties del 
vostre egoisme, viureu plenament. 

(Rm 8,13) 

 

Preguem: Pare et demanem que l’Esperit Sant, ens faci estar units amb Jesús, i amb els demés 

germans per poder viure la nostra realitat tan limitada amb aquella llum de l’Esperit que tot 

ho transforma. 

 

4. HO FAIG TOT NOU 

 

L’acció de Déu es va acomodant a la 
continuïtat històrica i és progressiva i 
creadora de sentit. Que la matèria i l’energia, 
segons les lleis físiques, no es creen ni es 
perden res no és la suprema llei de l’univers, 
sinó que es crea quelcom de nou 
constantment, en el regne del que és esperit. 
L’acte d’amor o d’odi que puc tenir per una 
altra persona no és la resultant necessària 
d’unes lleis: la meva llibertat és allò que 
afegeixo o no a la realitat. 

L’evolució de l’univers porta a anar a més: 
el ser humà pot prendre lliurament o no la 
direcció de la mateixa evolució i més. 

Després vaig veure un cel nou i una terra nova. El 
cel i la terra d'abans havien desaparegut, i de mar ja 
no n'hi havia.  

Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la 
ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una 
núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir 
una veu forta que proclamava des del tron: Aquest 
és el tabernacle on Déu habitarà amb els homes. Ells 
seran el seu poble i el seu Déu serà "Déu que és amb 
ells". 

Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no 
existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni sofriment. 
Perquè les coses d'abans han passat. I el qui seu al 
tron va afirmar: Jo faig que tot sigui nou. 

(Ap 21, 1‐5) 

 

Preguem: Pare, et demanem que l’Esperit davalli damunt nostre, de les nostres famílies, de les 

nostres comunitats, per tal que assaborim amb plenitud la vida com a novetat, com a do; que 

la nostra manera de fer i de pensar generi novetat, la novetat de l’Esperit. 

 

PREGÀRIA A L’ESPERIT 

 

Vine, Esperit Sant, 
Fes que ens arribi 
La claror de la teva llum 
 
Vine, Pare dels pobres, 
Vine amb els teus dons, 
Vine, llum dels cors. 
 
Font de tot consol, 
Dolç hoste de l’ànima, 
Oreig suau, 
 
Repòs en el treball 
Pau en l’angoixa 
Consol en el plor. 

Oh, llum santa, 
Omple el més íntim del cor 
Dels teus fidels. 
 
Sense el teu suport, 
Només hi ha buidor, 
No podem fer res de bo 
 
Aclareix allò que és tèrbol, 
Rega el que està ressec 
Guareix tota malaltia 

Suavitza la rigidesa 
Escalfa la fredor 
Orienta la manca de sentit 
 
Concedeix als qui t’estimen, 
Als qui confien en tu, 
Tots els teus dons. 
 
Dóna’ns força per servir, 
El sentit d’anar endavant, 
I el goig d’una vida plena. 
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L’ESPERIT, SENYOR I DADOR DE VIDA 

 

 

5. CRIDA A LA LLIBERTAT 

 

Aquesta llibertat crea tensió i dubtes, però empeny el 
món vers la meta què Crist ho serà tot de tots (I Cor 15,28).

El que importa és assumir les tensions que comporta 
l’exercici de la llibertat que exigeix l’Esperit. Serenament 
hem de buscar la renovació interior a partir de 
l’Evangeli, tot creant quelcom de nou que respongui 
amb fidelitat total a l’Esperit de Déu, mitjançant 
discerniments correctes. És la força de l’Esperit: fer‐nos 
fills, fer‐nos lliures, fer‐nos hereus de Déu. 

Així també nosaltres, quan érem 
petits, estàvem esclavitzats sota els 
elements del món 

(Ga 4,3) 

Vosaltres, germans, heu rebut una 
vocació de llibertat; només que 
aquesta llibertat no sigui una ocasió 
per a la carn; al contrari, per la 
caritat, feu‐vos servents els uns dels 
altres 

(Ga 5,13) 

 

Preguem: Pare que ens disposem a rebre el do de l’Esperit per tal de viure amb goig el repte 

de créixer sempre en llibertat, una llibertat que ens deslliuri de tantes cadenes que ens aturen 

o ens paralitzen 

 

6. ENSENYA’NS A PREGAR 

 

Algú potser dirà: si l’Esperit és qui ens 
ensenya a fer oració, ¿per què ens costa tant 
fer oració? 

No, No només és això, ni principalment això. 
Vol dir: nosaltres no sabem com ens hem de 
situar davant Déu, perquè som pobres 
criatures, pecadors, no sabem si som objecte 
d’ira o d’amor, no sabem si Déu ens estima 
encara o ja no ens estima, perquè realment 
tenim consciència que no ens ho hem merescut 
gaire, que ens estimés; ens adonem que uns 
amb els altres tampoc no ens estimem prou. 

També nosaltres, que posseïm l'Esperit 
com a primícies del que vindrà, gemeguem 
dins nostre anhelant de ser plenament fills, 
quan el nostre cos sigui redimit. Hem estat 
salvats, però només en esperança. 

Igualment, l'Esperit ve a ajudar la nostra 
feblesa: nosaltres no sabem com hem de 
pregar, però el mateix Esperit intercedeix per 
nosaltres amb gemecs que no es poden 
expressar. I el qui coneix els cors sap quin és el 
voler de l'Esperit: l'Esperit intercedeix a favor 
del poble sant tal com Déu vol 

(Rm 8, 23‐24.26‐27) 

 

Preguem:  Pare  que  l’Esperit  que  habita  al  fons  del  nostre  cor,  ens  faci  sentir  el  goig  i  la 

confiança d’adreçar‐nos  a  tu  amb  Jesús,  com a Pare nostre,  i  experimentem que  tots  som 

germans. 

 

7. CAMÍ PASQUAL AMB JESÚS 

 

L’Esperit autèntic només pot 
portar‐nos a fer camí amb Jesús, al 
misteri de la seva crucifixió, mort i 
resurrecció. 

L’Esperit ens durà a compartir, i 
compartir ens portarà a la 
solidaritat. La vida de Jesús és 
assumir la situació de l’altre, sentir 

Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, i jo 
pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè 
es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'Esperit de la 
veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de 
veure'l ni de conèixer‐lo: sou vosaltres qui el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. 

Qui m'estima, guardarà la meva paraula; el meu 
Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell. El qui no 
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des de dintre l’altre i patir des de la 
seva situació. 

L’Esperit no revela res perquè ja 
està tot revelat amb Jesús. El que fa 
és fer eficaç la revelació de Jesús. 
L’Esperit en fa tornar a Jesús. 

m'estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que 
escolteu no és meva, sinó del Pare que m'ha enviat.  

Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, 
però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en 
nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho 
farà entendre. 

(Jn 14, 15‐17.23‐25) 

 

Preguem: Pare, que l’Esperit ens faci viure el goig de fer camí amb Jesús: el camí d’acostar‐nos 

i deixar‐nos afectar per tots aquells que tu tant estimes i que estan més mancats de tot. 

 

8. CAMÍ CAP A LA COMUNIÓ 

 

L’Esperit només pot fer comunitat. Mai 
no pot fer divisió. Quan les postures estan 
de tal manera que està tot a punt de 
trencar‐se i es trenca, és que, d’alguna 
manera, hem negat l’Esperit. 

El sectarisme mai no és de l’Esperit. I 
l’autoritarisme, entès com la imposició 
sobre l’altre o la seva eliminació, tampoc. 
El principi de la comunió està per sobre del 
principi d’autoritat: així s’edifica l’Església. 

L’Església és la comunitat que es fa per la 
força de l’Esperit, des de la comunió, més 
que des de l’autoritat. 

Pere parlava encara, quan l'Esperit Sant va 
baixar sobre tots els qui escoltaven la seva 
predicació. Els creients d'origen jueu que havien 
vingut amb Pere van quedar molt sorpresos en 
veure que el do de l'Esperit Sant era abocat fins i 
tot sobre els pagans. Els sentien parlar en diverses 
llengües i proclamar les grandeses de Déu. Llavors 
Pere digué:  

Qui pot privar de l'aigua del baptisme aquests 
que han rebut l'Esperit Sant igual que nosaltres?  

Tot seguit va manar que els bategessin en el 
nom de Jesucrist. Després li van pregar que es 
quedés amb ells uns quants dies. 

(Ac 10,44‐48) 

 

Preguem: Pare que l’Esperit de Jesús que amb Ell ens fas arribar, ens ajudi a acollir la diferència, 

la diversitat; que ens ajudi a fer‐nos càrrec de les posicions dels altres; Pare, que deixem que 

sigui l’Esperit de comunió qui edifiqui la nostra Església. 

 

PREGÀRIA A L’ESPERIT 

 

Vine, Esperit Sant, 
Fes que ens arribi 
La claror de la teva llum 
 
Vine, Pare dels pobres, 
Vine amb els teus dons, 
Vine, llum dels cors. 
 
Font de tot consol, 
Dolç hoste de l’ànima, 
Oreig suau, 
 
Repòs en el treball 
Pau en l’angoixa 
Consol en el plor. 

Oh, llum santa, 
Omple el més íntim del cor 
Dels teus fidels. 
 
Sense el teu suport, 
Només hi ha buidor, 
No podem fer res de bo 
 
Aclareix allò que és tèrbol, 
Rega el que està ressec 
Guareix tota malaltia 

Suavitza la rigidesa 
Escalfa la fredor 
Orienta la manca de sentit 
 
Concedeix als qui t’estimen, 
Als qui confien en tu, 
Tots els teus dons. 
 
Dóna’ns força per servir, 
El sentit d’anar endavant, 
I el goig d’una vida plena. 
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CANTS 
 
 
Esperit consolador,/ amor de tot amor. (2) [T 126] 

Reposa en Ell, no tinguis por./ La pau de Déu guardarà ton cor./ Reposa en Ell. Al·leluia, 
al·leluia [T 148] 

Vine Pare dels pobres/ omple tots del teu amor. (2) 

Déu, que tot el que penso s’orienti vers tu./ En tu hi ha la llum, no m’oblides mai./ En tu hi 
ha l’ajut, en tu hi ha la paciència./ No comprenc encara els teus camins/ prô tu coneixes el 
camí per a mi. 

Venite, exultemus Domino,/ venite, adoremus. (2) [T59] 

Spiritus Jesu Christi,/ Spiritus caritatis,/ confirmet cor tuum;/ confirmet cor tuum. [T36] 

Senyor ensenya’ns a pregar 

Jesús, el Crist, la llum del meu cor,/ no permetis que parli la foscor./ Jesús el Crist,/ fes 
que pugui acollir el teu amor. [T9] 


