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 ida Consagrada… 
     Vida confortada per  
       la “Alegria de l’Evangeli” 

 
Introducció: 

 

Volem recollir i recordar en començar la nostra pregària comunitària, la 
recomanació i invitació a la ALEGRIA: 
"Estigueu sempre alegres" (1 Tes 1,16) 
"Volia dir-vos una paraula, i la paraula era alegria. Sempre, on hi ha els consagrats, 
sempre hi ha alegria. "(Papa Francesc) 
Amb aquesta invitació comença l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium: "L'alegria 
de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que es troben amb Jesús. Amb 
Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria ". 
"Aquesta és la bellesa de la consagració: és l'alegria, l'alegria ..." L'alegria de portar 
a tots la consolació de Déu. L'alegria no és un adorn superflu, és exigència i 
fonament de la vida humana .... No estem cridats a realitzar gestos èpics ni a 
proclamar paraules altisonants, sinó a testimoniar l'alegria que prové de la certesa 
de sentir-nos estimats i de la confiança de ser salvats ... " (Carta "Alegreu-vos", 3) 
 

Cant 
Hem vingut aquí, Senyor Jesús, 
seduïts pel teu Sant Esperit. 
Confiam amb la teva paraula 
Que ens parla dintre el cor. 
Prop del teu amor volem restar, 
sabedors que sempre ets Fidel. 
Deixarem que ens omplis d’alegria 
i t’obrirem el cor. 
 
Glòria, glòria, 
sempre seràs nostre Senyor. 
Glòria, glòria, 
sempre seràs nostre Senyor. 
 
Tu transformaràs les nostres vides. 
En la teva pau caminarem 
i aprendrem de tu com és el Pare 
i Ell ens farà forts. 
Creixerem units en l’esperança. 
Fes de tots nosaltres homes nous 
que proclamin per tota la terra 
que sou nostre Senyor.   Glòria, glòria...

V



Salm per alegrar-se (Ps.91) 

   El salm 91 és una oració de gratitud per la bondat de Déu. Hi ha algú que és 
l'arrel de la nostra existència, del nostre viure ... la mà que dirigeix les nostres 
accions: Déu i ho volem reconèixer i agrair. Per això, diem amb el salmista: "és bo 
donar gràcies al Senyor ... proclamar al matí el vostre amor i de nit la teva fidelitat” ... 
En aquest Any de la Vida consagrada, amb més atenció, sensibilitat, alegria 
profunda, ulls ben oberts i cor enamorat hem de celebrar i agrair tot el que del 
Senyor hem rebut i rebem cada dia. 
 
    *Antífona: La misericòrdia del Senyor, cada dia cantaré. 
 
És bo donar-te gràcies, Senyor, de tot cor 
i cantar-te amb goig cada dia. 
És bo proclamar al matí la vostre lleialtat 
i a la nit dir-te de veritat que m'has estimat. 
Està bé dir que les teves accions, Senyor, 
són la meva alegria i la meva esperança. 
És bo dir-te que les obres de les teves mans 
són goig i festa per a mi 
 
    * La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré. 
 
Et don gràcies i me n'alegro 
pel do meravellós de la vida. 
Et don gràcies i me n'alegro 
pel do entranyable de la Fe. 
Et don gràcies i me n'alegro 
pel do preciós de la teva Paraula. 
Et don gràcies i me n'alegro 
pel do gratuït de la Vocació. 
 
    * La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré 
 
Que grans són les teves obres, Senyor. 
Què profunds els teus designis. 
Què admirables els teus projectes per a nosaltres.  
Què profunds els teus desitjos per al qui et busca. 
És bell, Senyor, viure essent tu el centre de la meva vida. 
És bell, Senyor, sebre que tu ets el Senyor de les nostres vides. 
 
    * La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré. 
 
Tu ets gran per sempre. 
El teu amor m’ inunda i em fa feliç. 
És bo donar-te gràcies, Senyor i lloar-te cada dia. 
És bo obrir el cor de bat a bat 
i deixar que la teva llum inundi tota la nostra vida. 
 
  *La misericòrdia del Senyor, cada dia cantaré. 
 



(Espai de silenci per deixar ressonar en el nostre interior el salm que acabam de 
proclamar)  
 
Preguem junts/es: 

Senyor, volem seguir descobrint el que tu ets en la nostra vida, i actuar en 
conseqüència. El nostre viure no té sentit des de la rutina o la inconsistència. Hem 
estat cridats/es i ens hem compromès amb aquesta crida: descobrir-te en les teves 
obres i en les teves accions. Així omplirem de sentit i d'alegria les nostres vides. Tu 
que vius i estimes per sempre.  

Lectura: Mc 1, 14-20 

La Bona Notícia, acollida dintre el cor, transforma la vida. En la crida de Jesús i 
en la trobada amb ell es realitza en cadascun/a la paràbola de l'alegria. Quan ens 
crida, Déu ens diu: "Tu ets important per a mi, t'estimo, compto amb tu"; d'aquí neix 
l'alegria, l'alegria del moment en què Jesús m'ha mirat. Comprendre i sentir això és 
el secret de la nostra alegria. La trobada amb Jesús encén en nosaltres la bellesa 
primigènia, aquesta bellesa del rostre que irradia la glòria del Pare, el fruit de la qual 
és l'alegria. 
 

Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona 
nova de Déu. Deia: “S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-
vos i creis en la bona nova”. 
Passant vora el llac de Galilea, va veure Simó i el 
seu germà Andreu, que tiraven les xerxes a l’aigua. 
Eren pescadors. Jesús els digué: “Veniu en mi i us 
faré pescadors d’homes”. Immediatament deixaren 
les xerxes i el van seguir. Una mica més enllà va 
veure Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, 
que eren a la barca repassant les xerxes, i tot seguit 
els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb 
els jornalers a la barca i se n’anaren amb Jesús. 
 

- Espai de silenci per recordar y agrair la cridada de Jesús a seguir-lo; recordar 
l’alegria del moment en que jesús ens va mirar i evocar significats i exigències 
relacionades amb la nostra vocació. 

- Espai per compartir-ho amb les nostres germanes i germans. 
 
Preguem junts/es: 
 
Déu i Pare nostre, 
aquí ens tens.  
Com Pere, Andreu, Jaume, Joan ... 
disponibles i disposades a seguir-te. 
Volem dir-te que pots comptar amb nosaltres 
per portar les teves bones notícies, els teus gestos, les teves accions alliberadores 
als que ens necessiten en les perifèries existencials 
de la nostra societat. 
Ajuda'ns a preguntar-nos cada dia 
Què vols de mi? ¿Què vols de nosaltres? 
Que cada dia acollim el regal del teu amor 
i visquem en autèntica fraternitat universal. 



Pare, fes-nos atentes per descobrir i fer la teva voluntat 
en la vida i ocupacions de cada dia 
i per posar-la en pràctica amb alegria. 
 

Pare nostre (cantat o resat) 
Suggeriment: Padre nuestro de la Alegria de Carlos Seoane 
(fàcil accés des d’Internet) 
 
Padre nuestro que estás en la Alegría, 
que sea cada día santificado tu Gozo. 
Que venga Señor tu Risa a nuestras caras 
y en el cielo y la tierra se haga tu Buen Humor. 
 
Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, 
perdónanos porque nos cuesta contagiarla 
como nosotros perdonamos caras largas. 
Y no nos dejes creer que esta vida es Amarga 
Y líbranos del Mal Humor… 
 


