
Pauta per a fer ESTUDI D’EVANGELI  
(personal o compartit) 

 

1. PREGÀRIA BREU 
Preguem a l’Esperit Sant per demanar el do de comprendre la Paraula 
de Déu i poder conèixer i estimar Jesucrist i, així, poder seguir-lo millor 
i donar-lo a conèixer. 

2. LECTURA 
Llegim el text (si és en grup, una persona el llegeix en veu alta). I el 
rellegim en silenci, tranquil· lament. Si hi ha possibilitat d’aclarir 
dubtes de comprensió ho fem ara, abans d’entrar en el fons: 
simbolismes, referències pròpies de l’època, elements teològics... 
(consultem notes o un llibre que tinguem a mà; si és en grup, l’animador del 
grup ho porta preparat). 

3. CONTEMPLACIÓ (cadascú personalment) 
* Contemplem Jesús: mirem què fa, escoltem què diu, mirem com 
està entre les persones, les seves actituds, la relació amb el Pare ... 
* Contemplem els altres personatges de l’escena: què fan, què 
diuen... 
* Ens fixem, també, en què passa al llarg del relat, quins canvis es 
produeixen, què ha fet que es produís el canvi, quines conseqüències 
té aquest canvi per a les persones ... 
@ Apuntem el que hem descobert, sobretot de Jesús (el que després 

compartirem, si ho fem en grup) 
* Contemplem la Vida: mirem la pròpia vida i la de les persones dels 
ambients on vivim; tenim una mirada especial sobre la vida de la JOC 
* Ens adonem que el que hem vist en l’Evangeli es dóna en la Vida, i 
ens parla, ens qüestiona, ens dóna llum ... 
@ Apuntem, amb actitud d’acolliment i de pregària (de diàleg amb 

Jesús), els signes del Regne que hem descobert en la vida 
- què hem descobert del Regne en la pròpia vida, en la dels 
altres, en la de la JOC … 
- què espera Déu de nosaltres, quina és la voluntat de Déu de 
cara a mantenir, potenciar o canviar actituds i formes de vida 
per tal d’identificar-nos cada vegada més amb Jesucrist 

@ i les crides concretes que Déu ens fa a través de tot això (després 
les compartirem, si ho fem en grup) 

- formulem ben concretament les crides per tal de treballar més 
decididament per l’arribada del Regne de Déu. 

4. COMPARTICIÓ (si ho fem en grup) 
Amb confiança, acolliment i senzillesa, compartim el que hem 
descobert. (És important que escoltem sense interrompre, acollint el que diu 
l’altra persona amb llibertat, sense entrar en debat intel· lectual o ideològic.) 

5. PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES 
Agraï m a l’Esperit Sant els fruits d’aquest treball, i li 
demanem que en doni més. I preguem per les 
persones en qui hem pensat al llarg de la 
contemplació de la Vida i l’Evangeli. 

 


