DIARI DEL PELEGRÍ

Primera etapa

Comencem el nostre camí pel desert, però...
Què hi ha en un desert? Com t' imagines que és caminar-hi? Creus que és dur?
Sembla que caminar per un desert no és el que més ens ve de gust, oi?
Però cal travessar el desert de la Quaresma per arribar a la Pasqua.
Ens cal descobrir-hi, en el silenci, la presència de Jesús que ens hi acompanya.
El millor company. El millor amic.
On puc descobrir Jesús en la meva vida de cada dia?
Quines coses em distreuen de buscar-lo i de trobar-lo?

Què ens diu la Paraula de Déu?
De l'Evangeli segons Sant Marc:
En aquell temps,
l'Esperit empenyé Jesús cap al desert, on passà
quaranta diez temptat per Satanàs.

PER ORIENTAR-TE EN EL CAMÍ...
Atreveix-te a fer camí pel desert sense por.
No hi camines sol. Jesús camina amb tu.
Sempre al teu costat.
Ell t'ajudarà a fer fóra del teu cor tot allò
que no et deixi caminar bé, el que destorba,
el que pesa i no és necessari, el que
t'allunya d'Ell i dels companys.
Aprèn a descubrir que el seu Regne és molt
a prop.
És als teus llavis, a les teves mans, al teu cor
si deixes que el seu Esperit guii els teus
camins. Per això, amb la seva amistat, el
faràs ben present als qui són al teu costat,
Quin compromís et sembla que pots fer
aquesta setmana, per fer créixer el Regne
de Déu, una mica més, a casa, a l'escola, i
amb els amics i companys?

Vivia entre els animals feréstecs i l'alimentaven
els àngels.
Després d'haver estat empresonat Joan,
Jesús es presentà a Galilea predicant la

EL MEU COMPROMÍS
DE CONVERSIÓ

bona nova de Déu; deia: "Ha arribat l'hora
i el Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.
(Mc 1, 12-15)

1er diumenge de Quaresma
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Fent camí pel desert...

