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1. INTRODUCCIÓ

Jesús no va ser enviat a la terra per a jutjar els pecadors, per a separar bons i
dolents. Jesús, amb la seva mort, ens redimia a tots dels pecats i ens
ensenya el camí de la veritat.

2. CANT

"La primera pedra", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=_F_6PMex0h0&list=PL9h--YPn79SpAhOIJK_tsWbyvwJTt2yr&index=11

4. CRIST VIU!

121. El seu perdó i la seva salvació no són pas coses que hàgim comprat, o que
hàgim d’adquirir amb les nostres obres o amb els nostres esforços. Ell ens
perdona i ens allibera gratis. El seu lliurament en la creu és quelcom tan
gran que nosaltres no podem ni devem pagar-ho; només hem de rebre-ho amb
immensa gratitud i amb l’alegria de ser tan estimats abans que poguéssim
imaginar-ho: «Déu ens ha estimat primer» (1Jn 4, 19).

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui ens mostra una vegada més, l'amor infinit de Déu a través del
seu Fill únic, Jesús. Ell, que amb el seu amor ens salva, es compadeix de
les nostres mancances i ens perdona els nostres pecats. Al passatge de
l'Evangeli, els mestres de la Llei volen aconseguir acusar-lo d'anar en contra de
la Llei de Moisès, però Ell ens mostra que és la salvació per als pecadors. Per
això, ens anima a la conversió. Aquest és el missatge de la Quaresma,
converteix-te i creu en l'Evangeli. Ens hem de posar davant de Déu Pare,
davant del Senyor clavat a la creu i confessar-li els nostres pecats a
través del sagrament de la Penitència. D'aquesta manera, aconseguirem la
gràcia salvadora de Déu, que tots necessitem.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

Jesús ens va perdonar els nostres pecats a la creu. Tu ets capaç de seguir el
seu exemple i perdonar a tothom qui t'ofèn? Et costa perdonar? Saps
viure amb el perdó de Déu i dels altres?

7. PARENOSTRE

FENT CAMÍ...

3. L'EVANGELI DEL DIA
Jn 8,1-11
Jesús se n'anà a la muntanya
de les Oliveres. Però de bon
matí es va presentar de nou al
temple. Tot el poble acudia cap
a Ell. S'assegué i començà a
instruir-los.
Llavors
els
mestres de la Llei i els fariseus
li van portar una dona que
havia estat sorpresa en el
moment de cometre adulteri.
La posaren allà al mig, i li
digueren: «Mestre, aquesta
dona ha estat sorpresa en el
moment de cometre adulteri.
Moisès en la Llei ens ordenà
d'apedregar aquestes dones. I
tu, què hi dius?».
Li feien aquesta pregunta per
parar-li una trampa i tenir de
què acusar-lo. Però Jesús es va
ajupir i començà a escriure a
terra amb el dit. Ells
continuaven insistint en la
pregunta. Llavors Jesús es va
posar dret i els digué: «Aquell
de vosaltres que no tingui
pecat, que tiri la primera
pedra».
Després es tornà a ajupir i
continuà escrivint a terra. Ells,
en sentir això, s'anaren
retirant l'un darrere l'altre,
començant pels més vells.
Jesús es va quedar sol, i la
dona encara era allà al mig.
Jesús es posà dret i li digué:
«Dona, on són? ¿Ningú no t'ha
condemnat?».
Ella
va
respondre: «Ningú, Senyor».
Jesús digué: «Jo tampoc no et
condemno. Vés-te'n, i d'ara
endavant no pequis més».

