
(Re) descobreix 
l'alegria de cre

ure1

Crec en l’Esperit Sant,

 que és Senyor i infon la vida

1 Per a iniciar

Això era i no era una al·lota. Tenia devuit anys i estimava el seu al·lot. Era un secret de tots dos. 

Filla major, els seus pares no l’havien vista créixer. Sa mare havia intuït que havia canviat: moltes 

vegades estava absent, o perduda en els seus pensaments i en els seus somnis, un poc tímida, tal 

volta torpe, com si volgués parlar, balbotejant, però sense que fos mai el moment oportú. Aques-

ta al·lota es demanava com podria parlar de l’amor que sentia, com podria revelar el seu secret. 

Un vespre ella tornà a casa amb el seu al·lot. Cap paraula, cap gran discurs. “És ell!”, havia dit 

simplement. No necessitava exagerar. Ho havia dit tot. Ells ho havien entès. El misteri havia estat 

revelat. “L’estim a ell, ell és el meu amor, ell és el meu secret de sempre!”

També Déu tenia un secret: tenia un Fill. Però ningú, fins aleshores, no ho sabia. Déu habitava la 

casa. Havia escollit per romandre-hi un poble de la terra i amb ell compartia la vida quotidiana. 

Era casa seva, però no ho havia dit tot d’ell mateix. Com podria revelar als homes el seu amor que 

era de sempre, el seu amor etern? Vet aquí que, un dia, ell ve a casa amb ell i el presenta. “És ell! 

Aquest és el meu fill predilecte!”, diu... I el Verb es va fer carn. Déu era el Pare i estimava el Fill. I 

el Fill era Déu. Déu era Pare i Fill. El creient entrava en el misteri. 

Però, per què una tercera persona en Déu? Per què complicar-ho més? És perquè en Déu l’amor és 

perfecció. Déu no té res per a ell mateix. El Pare i el Fill no tenen el seu amor per a ells mateixos, 

el donen. L’Esperit Sant és l’Amor donat del Pare i del Fill, és el do d’Amor del Pare per mitjà del 

Fill, és l’Amor difús en el món. 

6
“L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba 

amb un obstacle, no es deté, sinó que intenta sortejar-lo” 

(P. José Valdavida)

2 Escolta de la Paraula

La promesa de l’Esperit  (Jo 14,15-17)

»Si m’estimau, guardareu els meus manaments, i jo pregaré el Pare, que us donarà un altre De-

fensor 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. 

L’acció de l’Esperit (Jo 16, 4b-15)

»Això, no us ho vaig dir des del principi, perquè fins ara era amb vosaltres. Però ara me’n vaig al 

qui m’ha enviat, i cap de vosaltres no em pregunta on vaig, encara que teniu el cor ple de tris-

tesa perquè us he dit això. Amb tot, us dic la veritat: us convé que me’n vagi, perquè, si no me’n 
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3 Aprofundim

No podem iniciar la nostra catequesi sense formular unes qüestions que de sobte ens vénen al 

cap: Què va passar un cop Jesús fou proclamat pels deixebles Senyor i Crist? Una vegada retornat 

a la glòria del Pare, què ha deixat del que era més propi seu per a la salvació del món? Particular-

ment els darrers capítols de l’evangeli de Joan donen fe de la promesa feta per Jesús: que enviaria 

l’Esperit i, de fet, en diferents indrets del Nou Testament constatam que la promesa de Jesús ja 

s’ha fet realitat (Ac 2,1-13).

Però, qui és l’Esperit Sant? La persona de l’Esperit a la Bíblia normalment és designada a través 

de metàfores: vent, aigua, foc, llum, etc. En els evangelis sinòptics es parla d’ell com del poder 

de Déu que ungeix la persona de Jesús; és la dinàmica o força que el Pare dóna a Jesús en vista 

a l’acció que ha de realitzar entre els homes. En el llibre dels Fets també el descobrim com una 

força que de sobte cau sobre els deixebles de Jesús. Tot un conjunt de referències bíbliques sobre 

l’Esperit que ens duen a concloure:

PER A APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE: 8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 683-7478 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 136-146
8 YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 113-120

vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si me’n vaig, us l’enviaré. I quan ell vindrà, 

posarà el món en evidència pel que fa al pecat, a la justícia i a la condemna: pel que fa al pecat, 

perquè no creuen en mi; 10 pel que fa a la justícia, perquè me’n vaig al Pare, i ja no em veureu 

més; i pel que fa a la condemna, perquè el príncep d’aquest món ja ha estat condemnat. 
»Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vin-

gui l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: 

comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que 

us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: “Allò que us 

anunciarà, ho rep de mi.” 

• Que és legítim parlar de l’Esperit com a subjecte associat al Pare i al Fill. 
• Que, encara que sigui subjecte com el Pare i el Fill, ens resulta més difícil imaginar la seva 

personalitat, ja que fuig de la metàfora familiar, cosa que no es dóna amb les altres dues 

persones de la Trinitat.• Que on apareix més clarament la seva personalitat és a l’evangeli de Joan (14, 16), on Jesús 

l’anomena “Paràclit”, és a dir, defensor o advocat.• En definitiva, que l’Esperit és subjecte, encara que no ho és de la mateixa forma que el Pare 

i el Fill.

Una dificultat afegida, a l’hora de parlar de l’Esperit, és que essent subjecte no mostra el seu 

rostre ni parla mai en nom propi, com fan el Pare i el Fill al llarg de la Història de la Salvació; ell, 

en canvi, s’expressa en la pregària dels homes i dones en els quals habita, ajudant-los, al mateix 

temps, a comprendre i interpretar el missatge de Jesús.Així doncs, la presència de l’Esperit en la Història salvífica queda vinculada sempre a la Paraula. 

En primer lloc, inspirant i acompanyant els profetes d’Israel, essent la força que els feia parlar per 

tal de transmetre i fer conèixer al poble el voler de Déu. Ell és, per tant, l’inspirador del missatge 

profètic. El llibre dels Fets, per altre costat, dóna testimoni de les moltes vegades que fa parlar 

els apòstols (Act 2, 4), i segons sant Pau és gràcies a l’Esperit que cada creient confessa la seva fe 

dient: “Abba, Pare” (Rm 8,15). 
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La persona de l’Esperit

L’Esperit no és qualcú amb qui nosaltres podem parlar de tu a tu; sinó que ell ens habita en el 

més profund de la nostra intimitat; així fa possible que el do de Déu residesqui en nosaltres, 

encara que la seva presència ens resulti invisible als ulls de la carn; un fet que podem explicar 

a través d’una comparança: es parla de l’esperit d’una família, d’un poble o d’una nació, una 

realitat invisible, però capaç de promoure unes accions determinades que delaten l’origen i la 

procedència del qui les executa. Així també, la presència de l’Esperit Sant en el creient l’inspira 

i el fa parlar i actuar segons Déu.

Però, com podem saber que actuam segons la voluntat del Pare? La presència de l’Esperit ens 

permet discernir el nostre esperit; és a dir, discernir els moviments interiors de la nostra cons-

ciència; acte al qual anomenam “discerniment espiritual”, que té com a finalitat conèixer allò 

que ve de nosaltres mateixos i el que ve de l’Esperit de Déu. Endemés, el discerniment espiritual 

ens mostra com hem de conduir-nos en situacions de desànim i depressió. Particularment, ens 

diu que no cal prendre cap decisió quan hom es troba en aquest estat d’ànim. 

El lloc per excel·lència per a fer aquest discerniment i confessar la persona de l’Esperit és 

l’Església, ja que en el si de la comunitat de creients és on l’Esperit realitza l’obra de comunió, 

com ha fet des de sempre a l’interior de la mateixa Trinitat de Déu. D’aquesta manera, com 

afirma el Vaticà II, “tota l’Església es manifesta com a poble unificat des de la unitat del Pare i 

del Fill i de l’Esperit Sant” (LG 4).

RESUMINT

4 La persona de l’Esperit a la Bíblia és designada a través de metàfores: vent, aigua, 

foc... Però, els sinòptics també parlen d’ell com d’una força que ungeix la persona de 

Jesús en vista a la missió que ve a realitzar a favor dels homes.

4 La revelació ens permet parlar de l’Esperit com a:

 8 Subjecte

 8 Subjecte amb una personalitat difícil de definir perquè ens depassa

 8 Paràclit, nom amb el qual Jesús es refereix a l’Esperit

4 Malgrat ser subjecte, l’Esperit no parla mai directament, com ho fan tant el Pare com 

el Fill. Ell s’expressa en la pregària dels homes i en la Història de Salvació resta lligat a la 

4 Re-expressio
,

Dedicau un temps a la reflexió personal, al silenci..., Fixa’t en les frases següents:

“Sense l’Esperit Sant Déu quedaria lluny, Crist pertanyeria al passat, l’Evangeli seria lletra morta, 

l’església una organització més, l’autoritat un domini, la missió una propaganda, el culte un recordar, 

l’actuar cristià una llei moral” Consell Mundial de les Esglésies. 

“La llum i l’energia de l’univers estan al teu interior: treu-la i contagia el món” Shiro Ito. 

“L’Esperit Sant és com el vent o com l’aigua: quan es troba amb un obstacle, no es deté, sinó que intenta 

sortejar-lo” P. José Valdavida.

“Tota l’energia, tota la saviesa de l’univers, prové d’una mateixa font desconeguda, que acostumam a 

anomenar Déu” Paolo Coelho.
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,

5 Pregam
Feim tots junts aquesta pregària a l’Esperit Sant: 
Vine, Esperit Sant,
Esperit de l’ Església i Esperit del món.Vessa damunt nostre els teus dons,aquells dons que ens fan creure quecontinues en nosaltresla teva obra il·luminadora i creadora.

Que amb el do de SAVIESA,tinguem tal gust per les coses del celque ens permeti valorar justamentles coses que portem entre mans, aquí a la terra.
Que amb el do de l’ENTENIMENT,desitgem veure a la llum de la fela veritat present en tants homes i donesi sobretot en l’Evangeli de Jesús.

Que el do de CONSELLens faci ser fidels al teu Esperit,sovint paradoxalment presenten les persones i els fets que ens envolten.
Més que mai necessitam el do de FORTALESA,tan indispensable per vèncer els obstaclesque trobem en el fet de viure una vida cristiana,plenament humana, mínimament profètica.

Dóna’ns el teu do de DISCERNIMENT,aquella actitud bàsicaque ens permeti ser clarividents en els dubtes,en les coses ambigües i enganyoses.
Que amb el do de PIETATsiguem sensibles a les nostres fams i sets espirituals,la set de cercar i trobarla teva presència en la pregària.

Finalment, infon el teu do de l’AMOR,que supera el temor, la desconfiança.L’Amor que regenera el cor,que inspira ganes de viure, de tirar endavant.Un Amor que ens abraci a tots,com la pluja que cau sobre bons i dolents,com el sol que escalfa tots els arbres del bosc.L’Amor, que és el signe més senzill i infal·libleper creure que continues present enmig nostre.

Després reflexiona a partir de les preguntes següents: 8 Qui intueixes que pugui ser l’Esperit Sant? I quina influència pot tenir dins la teva vida?
8 Del que hem comentat o llegit sobre el discerniment, què en podem entendre a nivell 

pràctic perquè ens ajudi a viure “portats per l’Esperit”?


