
«L’Església i els sagraments»

1. L’aparició de Jesús a Emaús

S Lc 24,13-35. És el mateix dia de Pasqua.

S Eren incapaços de reconèixer-lo. Després que [Jesús] «els va explicar tots
els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell», i de la pregària:
«Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.»

S «Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció,
el partí i els el donava», «i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits
els Onze i els qui eren amb ells, que els van dir: “Realment el Senyor ha
ressuscitat i s'ha aparegut a Simó!”»

S En el cor de tot hi ha hagut l’Eucaristia, la fracció del pa: aleshores el
reconegueren.

2. La Pentecosta, la vinguda de l’Esperit Sant

S El dia de la Pentecosta, és a dir, al cap de 50 dies de la Pasqua, Déu va
donar l'Esperit Sant, l'Esperit de Jesús als apòstols. Ho tenim explicat a Ac
2,1-13. Així els cristians podem ser com Jesús i estimar com Ell ho va fer,
perquè Déu ens ha donat també a nosaltres el seu Esperit.

S El Baptisme ho fa possible!

S Per això el temps de Pasqua dura 50 dies, i diem que el dia cinquanta, la
Pentecosta, és Pasqua!

S L'Esperit de Déu és el que fa que neixi l'Església i és el protagonista de tot
el que fa l'Església.

S Cal llegir el text d'Ac 2,42-47 on ens explica com era i com ha de ser la
comunitat que es deixa portar per l'Esperit de Jesús. També ho trobem a Ac
4,32-35.

S Són reflexió sobre allò que ha de ser sempre la comunitat de Jesús:
paradigma!

S Ressalta:

• l’ensenyament dels apòstols,

• la comunió, que és la manera d’expressar la funció de govern
comunitari;

• el gest de partir el pa, amb la centralitat de l’Eucaristia;

• la caritat fraterna,

• un testimoni eloqüent.

3. Ha nascut l’Església

S Per primera vegada hi ha una comunitat que és universal! Els pobres!

S La motivació és teològica: Déu és Pare!

S La relació amb el Regne de Déu: N’és signe, sagrament.



S Cal veure com l'Esperit de Crist ens fa fer les tres coses que fa l'Església:

• escoltar la Paraula de Déu,

• celebrar els sagraments (el sopar del Senyor)

• i estimar-se i estimar tothom.

S Al cap i a la fi, l'Església hi és per fer arribar l'Esperit de Déu a tothom.

S Això és el que continuem fent avui a les parròquies de les quals formem
part.

4. El Baptisme i l’Eucaristia

S És la iniciació cristiana.

S M’ho dóna l’Església, que per a això hi és!

S Els vincles d’unió:

• La Paraula,

• L’Eucaristia,

• La caritat viscuda.

• El Credo baptismal definitori.


