
Llegim la Bíblia (Fets 2,1-13)

Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits 
tots junts. De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, 
se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es 
trobaven asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües 
com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un 
d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i començaren a 
parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia 
d'expressar-se.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les 
nacions que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquella remor, la 
gent s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els 
sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i 
meravellats, deien:

–¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que 
cada un de nosaltres els sentim en la nostra llengua 
materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, 
de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de 
Pamfília, d'Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i 
els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, 
cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies 
llengües les grandeses de Déu.

Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres:
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–Què vol dir tot això?

Però d'altres, rient-se'n, deien:

–És que el vi els ha pujat al cap!

Temps de reflexió

La història de Pentecosta es pot llegir com un viatge de la 
incomprensió a la comprensió, pel do de l’Esperit. 

> En què us fa pensar aquesta experiència? Hi ha algun 
fet o algun moment en què hàgiu fet aquest viatge des de la 
confusió fins a la comprensió més profunda?

Els deixebles estaven confinats, però van rebre un gran do. 
> Quins dons hem descobert durant aquest període de 

confinament, individualment i entre nosaltres?

Com un do de l’Esperit, a la història veiem els deixebles 
acostant-se a altres persones. 

> Com a família, com podem oferir una càlida 
benvinguda a tots els que coneixem i venen a casa nostra?

Dons de l’Esperit

Recorda els dons que has pensat a la pregunta 2, dons que 
hagis descobert en els altres i en tu mateix i intenta reduir-los 
a set.

Imprimeix (o dibuixa) set de les llengües de foc que trobaràs 
a la pàgina següent i decora-les, utilitzant diferents colors, 
amb els materials que tinguis a casa.

Escriu els dons de la teva família a les llengües de foc. 
Retalleu-les i poseu-les en una part visible de la casa, com a 
record de tot el que heu rebut aquesta setmana.



Si  voleu  compartir  les  vostres  experiències 
amb  l'equip  d'Olinda,  o  si  desitgeu  parlar 
personalment  amb  un  dels  membres  de 
l'equip,  podeu  escriure'ns  o  enviar‑nos  un 
breu  vídeo  amb  les  vostres  experiències  a

 olindateam@taize.fr


