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MANIFEST EN EL DIA DE LA PENTECOSTA 

 

I AVUI, QUE ENS DIU L’ESPERIT?  

“Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit de fortalesa, d’amor i 
de seny “ (2Tm 1, 7- 8). 

Gràcies a l’Esperit, els apòstols, troben la força necessària per anar a predicar 
l’Evangeli, primer a Jerusalem i ràpidament per tot el món. l’Esperit no ha deixat 
mai de revelar-se a molts homes i dones al llarg de la història.  

Però, avui, què ens diu l’Esperit als seguidors de Jesús què en el nostre projecte 
de vida hem optat per ser fidels a la seva crida?   

En aquesta diada de la Pentecosta, festa de l’Apostolat Seglar i de l’Acció 
Catòlica, els membres de l’equip de la Delegació proposem a tots els seglars de 
la nostra Diòcesi una reflexió en profunditat que parteixi de l’anterior pregunta. 

Avui el món continua necessitant paraules de vida eterna i de salvació. Una 
mirada creient de la realitat que ens envolta ens permet contemplar realitats que 
ens interpel·len: col·lectius marginats, treballadors que perden la feina, fam real 
en la nostra societat, etc,  

L’Església, de la que tots formen part, ha d’aportar una visió profètica i 
esperançada a la societat, per tal de combatre les grans desigualtats, fruit d’una 
falta de justícia i de pau entre tots els pobles i nacions. Però sovint, sembla  
entestada en confrontacions inútils amb la societat, que no porten enlloc.  

Ens cal, Misericòrdia, comprensió, solidaritat, esperança en un món millor, confiar 
en la benvolença dels homes i dones del nostre temps que lluiten contra el mal, 
siguin o no siguin creients. 

El crit de l’anunci ha de sorgir d’una experiència personal i comunitària, 
conseqüència de la presencia de l’Esperit enmig de nosaltres. Sense la força dels 
seus dons, l’Església no pot fer avançar el Regne. És per això que els creients, 
individualment i col·lectivament, hem de proposar l’Evangeli a partir del testimoni 
autèntic i coherent de les nostres accions, tant o més, que de les nostres 
paraules. No podem demanar austeritat als demés si nosaltres no vivim i ens 
comportem de forma austera. No podem demanar conversió, si nosaltres no ens 
convertim cada dia. No podem anunciar la Bona Noticia, si nosaltres no la vivim 
en profunditat, en els nostres llocs de treball i en totes les activitats quotidianes.  

Que puguin dir de nosaltres “mireu com s’estimen”  

El Regne de Déu comença en el cor de cada  batejat.  
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Per donar testimoni de l’amor de Déu, l’haurem d’experimentar en el nostre 
interior. Escoltem el que ens diu, però no  podem quedar-nos en la contemplació, 
hem d’actuar: Proposant, i no imposant, establint ponts i no barreres, estimant i 
perdonant, utilitzant el mateix llenguatge de la  nostra societat. 

 No tinguem por, l’Esperit de Déu a plantat la tenda en mig de nosaltres.  

Avui, dia de la Pentecosta, ens plantegem i volem respondre amb profunditat: 

-Que ens diu l’Esperit avui? 

-Som prou valents en proposar el que ens diu Jesús? 

 

Bona Pentecosta! 

Equip Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar 

Consell d’Acció Catòlica 

 

Lleida, 30 de maig de 2009 

 

 

 


