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EL RENÉIXER PASQUAL 

 
 Per la temàtica pasqual d'aquesta pregària el més adient es fer-la cap a la fi de mes. El ciri 
pasqual encès i les Constitucions poden ser un bon símbol per presidir la pregària. 
  
AMBIENTACIÓ 

És Pasqua. Crist ha ressuscitat. Segurament hem viscut uns dies de gràcia: una intensa 
preparació quaresmal, la celebració de la resurrecció del Senyor, Exercicis Espirituals… 

És Pasqua. Crist ha ressuscitat. La nostra vocació i donació es renoven en aquest temps de 
resurrecció. Lloem Déu per tot això. 

És Pasqua. Crist ha ressuscitat.. 

 

HIMNE O CANT PASQUAL 
 
LECTURES 

 
 Testimoni d’un soldat romà 

Text original a: JOSÉ REAL NAVARRO, Hacia la Pascua, CCS, Madrid 2003 
 
 Aquella nit vaig tornar al campament prou afectat. M'havia tocat estar en una crucifixió i 
tenia l'estómac regirat. Ho vaig voler dissimular perquè ningú no se n’adonés. Els meus es 
divertien amb aquesta mena d’encàrrecs. 
 Des que vaig sortir de Roma, tot sent un jove carregat d'ideals i somnis de glòria, l'única 
cosa que havia fet era fer córrer la sang i les llàgrimes de tots aquells que es topaven amb mi. Ja 
n’estava fart d'aquesta vida. 
 Aquell divendres de la Pasqua jueva havia estat la gota que feia vessar el got. M'havien 
obligat a clavar en una creu un home innocent. El coneixia d’haver-ne sentit parlar i sabia que era 
un home just. Però què podia fer jo sinó complir les ordres. 
 Les seves últimes paraules d'agonia se’m van clavar al cap i em tornaven una i una altra 
vegada: “Pare, perdona'ls perquè no saben el que es fan.” Però jo sí que n’era conscient del que 
feia. Un cop més matava un innocent. Era un covard. 
 En aquells moments va caure sobre mi tot el pes de la meva culpa. Vaig quedar esclafat, 
enfonsat, no hi havia cap perdó possible per a mi… 
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 Vaig passar la nit sense dormir. A l'alba vaig escapar del campament per no tornar-hi mai 
més. Vaig anar cap el desert perquè fos ell qui acabés amb mi. Vaig estar vagant un parell de dies, 
sense cap orientació, fins que vaig caure defallit tot esperant el meu final. En aquell estat vaig 
tenir una mena de deliri o visió. No sabria com explicar-ho. Només sé que vaig veure davant meu 
aquell home que jo havia crucificat i havia vist morir a la creu. Em va dir: 

- La Pau sigui amb tu, amic. Descarrega la teva tan pesada culpa sobre meu i rep el meu 
perdó. Per això he donat la meva vida, perquè tu poguessis viure com si comencessis de 
nou, com fins ara mai ho has fet. Deixa't portar per l'Esperit i descobreix la Glòria 
veritable que has de trobar. 
És tot el que recordo. Després, uns comerciants em van arreplegar i van salvar la meva 

vida. Aviat vaig saber el rebombori que hi havia hagut a Jerusalem, perquè alguns deien que 
aquell crucificat havia ressuscitat, que Déu l’havia retornat a la vida. 

 
Em vaig quedar sense poder parlar. No havia estat un deliri el que m’havia passat en el 

desert. Era veritat. Jo mateix n’era testimoni de tot allò que es deia. El Déu dels jueus l'havia 
ressuscitat! 

I no solament això; d'alguna manera també m'havia ressuscitat a mi. Perquè jo estava mort, 
esclafat pel pes de la meva culpa, i no obstant, m'havia regalat la pau i el perdó. Participava de la 
seva Nova Vida Ressuscitada. 

Des d'aquell moment, els meus passos es van deixar guiar per aquest Déu. Els que ara es 
creuaven amb mi en el camí de la vida, ja no vessaven llàgrimes ni sang perquè una Nova Vida 
havia començat a bategar en mi.  
 

Salm 33 
 
ANT. Cantem i donem gràcies a Déu. Ell ressuscità Jesús, Ell ens ha fer renéixer, Ell ens envia 
per donar la vida. 

 (Al·leluia cantat) 
Justos, aclameu el Senyor; 
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.  
Celebreu el Senyor amb la lira, 
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants;  
dediqueu-li un càntic nou,  
toqueu acompanyant l'aclamació. 

(Al·leluia cantat) 
Perquè la paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa. 
Estima el dret i la justícia, 
la terra és plena del seu amor.  
El Senyor ha fet el cel amb la paraula,  
amb l'alè de la boca ha creat l'estelada; 

(Al·leluia cantat) 
Feliç la nació que té el Senyor per Déu,  
feliç el poble que ell ha escollit per heretat!  
El Senyor guaita des del cel observant un per un tots els homes.  
Ell, que ha modelat tots els seus cors, penetra totes les seves accions.  
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, 
els qui esperen en l'amor que els té; 
ell rescata de la mort la seva vida, 
els retorna en temps de fam. 

(Al·leluia cantat) 
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Tenim posada l'esperança en el Senyor, 
auxili nostre i escut que ens protegeix.  
És l'alegria del nostre cor 
i confiem en el seu sant nom. 
Que el teu amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l'esperança que posem en tu! 

(Al·leluia cantat) 
 

Evangeli Lc 24,33-35 
 
 “Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits 
els Onze i els qui eren amb ells, trenta-quatre que els van dir: -Realment el Senyor ha ressuscitat i 
s'ha aparegut a Simó! També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut 
quan partia el pa.” 
 
 
PISTES DE REFLEXIÓ 
 
 Crist transforma tot aquell que es troba amb Ell. Nosaltres ho hem fet. Però en quina 

mesura la celebració de la Pasqua ha aportat Vida a la nostra vida? 
 La nostra vocació és do de Déu. Som capaços de transmetre als joves aquest regal? 
 Pensem en la nostra vida com a seguidors de Crist i en donem gràcies a Déu. 

 
 
INVOCACIONS 
 
Ens has donat intel·ligència, 

perquè il·luminem. 
 
Ens has donat voluntat, 

perquè ens esforcem. 
 
Ens has donat cor, 

perquè compartim. 
 
Ens has donat qualitats, 

perquè servim. 
 
Ens has donat la vida, 

perquè la donem. 

 
Ens has donat la teva Paraula, 

perquè l’anunciem. 
 
Ens has donat el teu Cos, 

perquè el repartim. 
 
Ens has cridat, 

perquè responguem. 
 
Ens has fet signes del teu amor, 

perquè et vegin en nosaltres. 
 

 
 
PREGÀRIA FINAL 
 
Gràcies Senyor per la vocació a la què ens has cridat; gràcies pel do de la teva Pasqua; gràcies per 
revitalitzar un any més la nostra vida; gràcies pels joves que ens poses al nostre costat. Ajuda'ns a 
respondre amb la nostra vida a tot això que ens dónes. 


