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ESPERANT 

L’IMPOSSIBLE 
Propostes per viure l’Advent 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest any més que mai però igual que sempre, hem pensat que seria bo parlar 

d’aquesta virtut teologal que és l’ESPERANÇA. 

És més necessària ara que altres vegades? És l’esperança quelcom que depèn de 

les circumstàncies? De quina esperança parlem? Cal fe per tenir esperança? 

A continuació trobaràs 4 propostes: 

1. Recés 

2. Dia a dia 

3. Cants 

4. Cinema per l’esperança 

Són per a ser desenvolupades en grup o individualment, i per modificar o 

complementar allò que hem fet altres anys. Ajuda’t de les eines per programar. No 

oblideu la Vetlla de la Immaculada. 
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https://www.santfeliujove.cat/index.php/programar/
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1. RECÉS 

 

Aquest any no hi ha una convocatòria presencial diocesana. Intenteu organitzar 

un recés a nivell del grup o de la parròquia, i fins i tot, individualment.  

Durant el recés, per apropar-nos a aquesta virtut, us proposem dos textos de les 

Sagrades Escriptures i una reflexió del Papa Francesc.  

 

Podem fer aquesta lectura de la Paraula a la llum dels ciris que tinguem encesos 

de la nostra corona d’Advent i deixant un temps de silenci, endinsar-nos després 

en la reflexió que ens ofereix el Sant Pare. 

 

Proposem la figura d'Abram, i dues lectures, la del l'Aliança de Déu amb ell i la de 

la carta als Romans on Sant Pau el posa d'exemple i que fa referència a aquest 

passatge del gènesi. 

 

Després de la lectura i del silenci, seguiríem amb la lectura compartida d'un 

discurs en que el Papa Francesc, en audiència general, medita sobre l'esperança i 

Abraham. Podem llegir el primer text i saltar directament al discurs del Papa 

Francesc, deixant el segon com a complementari, ja que apareix citat en el discurs 

del Sant Pare.  
Gn 15, 1-6 

Aliança del Senyor amb Abram 
1 Després d'aquests fets, el Senyor va comunicar la seva paraula a Abram en una 

visió. Li va dir: 

--No tinguis por, Abram! Jo sóc l'escut que et protegeix. La teva recompensa serà 

molt gran. 
2 Abram li respongué: 

--Senyor, Déu sobirà, què em pots donar? Jo me'n vaig sense fills, i l'hereu de casa 

meva haurà de ser Elièzer de Damasc. 
3 I afegí: 

--No m'has donat descendència, i el meu hereu haurà de ser un dels meus 

servidors. 
4 Llavors el Senyor li va comunicar la seva paraula i li respongué: 

--No serà aquest, el teu hereu; serà un fill que naixerà de tu. 
5 Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la tenda i li digué: 

--Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la 

teva descendència. 
6 Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161228_udienza-generale.html
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gn+15&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rm+4&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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Rm 4, 13-25 

L'exemple d'Abraham 
13 Abraham i la seva descendència no van rebre la promesa de posseir en herència 

el món en virtut de la Llei, sinó en virtut de la justícia que s'obté per la fe. 14 De 

fet, si l'herència s'aconseguís en virtut de la Llei, la fe no seria res, i la promesa 

quedaria anul·lada; 15 d'altra banda, la Llei comporta un càstig, perquè, on no hi 

ha Llei, tampoc no hi ha transgressió. 16 Per això els qui ara són hereus en virtut 

de la fe, ho són per pura gràcia. La promesa, doncs, va quedar assegurada a tota la 

descendència, no tan sols als qui havien d'observar la Llei, sinó també als qui 

participen de la fe d'Abraham, que és pare de tots nosaltres, 17 tal com diu 

l'Escriptura: T'he fet pare d'una multitud de pobles. Abraham va creure en Déu, 

que fa reviure els morts i crida a l'existència allò que no existia. 18 Esperant contra 

tota esperança, va creure i va arribar a ser pare d'una multitud de pobles, d'acord 

amb el que diu l'Escriptura: Així serà la teva descendència. 19 Abraham no va 

defallir en la fe tot i saber que, als seus quasi cent anys, ja tenia el cos esmorteït, 

com mortes estaven les entranyes de Sara. 20 Al contrari, davant la promesa de 

Déu, no es deixà endur per la incredulitat, sinó que va enfortir la seva fe i donà 

glòria a Déu. 21 Estava del tot convençut que Déu és prou poderós per a complir 

allò que ha promès. 22 Per això també llegim: Li ho comptà com a justícia. 23 I si 

es va escriure li ho comptà, no va ser tan sols per a ell, 24 sinó també per a nosaltres, 

a qui Déu també havia de comptar la fe: nosaltres, que creiem en aquell qui va 

ressuscitar d'entre els morts Jesús, Senyor nostre, 25 entregat a la mort per 

perdonar-nos els pecats i ressuscitat per fer-nos justos. 

 

Podeu acabar el recés o l’estona de pregària resant vespres. 

  

http://www.liturgiadeleshores.cat/menu.php


Advent 2020 

 

  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat                                             www.santfeliujove.cat 
 
Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 

 
 

2. DIA A DIA 

 

Més enllà del recés, per anar treballant al llarg de l'Advent, proposem una corona 

d’Advent que ens ajudi a pregar individualment, amb  unes preguntes lligades al 

text i al que celebrem en cada setmana. Es pot aprofitar per pregar-les en el mateix 

recés, si us aplegueu, segons la setmana en que us reuniu. És a dir, si us trobeu 

durant la primera setmana, podeu pregar les de la primera setmana i la resta a 

casa cadascú.  
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3. CANTS 

 

Alguns d’aquests cants poden ajudar en 

aquest temps: 

La meva ànima, de Canta la teva Fe  

La meva esperança  de Worship 

Nadal de Worship. 

Confía de Álvaro Fraile 

 

 

 
 

 

  

http://cantalatevafe.cat/ciutatestel.html
https://worship.cat/cancons/c34/
https://worship.cat/cancons/c29/
https://www.youtube.com/watch?v=UEU7D3DjMO0
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4. CINEMA PER L’ESPERANÇA 
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En la programació i el desenvolupament de l’Advent també poden ajudar-te 

experiències d’altres anys com són: 

 un Estudi d’Evangeli dels diumenges d’Advent. 

 situar un pessebre en el cim més significatiu del teu entorn i animar a 

que tothom tingui un pessebre a casa. 

 col·laborar amb Càritas diocesana o altres entitats socials. 

 una estona d’adoració al Santíssim. 

 introduir l’acompanyament o la llibreta de vida. 

 escoltar obres clàssiques com el Messies de Haendel.  

 

 

I aquest any cal fer-ho tot ben conscients dels temps de pandèmia que vivim. 

 

Que tot plegat ens ajudi a celebrar i viure el Nadal. Bon Nadal a tothom!!!  

http://fentcamiamblevangeli.blog.cat/
https://www.elbouilamula.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=xaQOW6DCJAE
https://www.santfeliujove.cat/wp-content/uploads/2020/02/ACOMPANYAMENT_0.pdf
https://www.santfeliujove.cat/wp-content/uploads/2020/02/Llibreta_de_Vida.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q1-wxVM-FmQ

