


L’Aliança
Setmana 3.
(Guia per al moderador)

El sentit d’aquesta guia:
Amb aquest material que tens entre mans pretenem ajudar-te a
moderar el grup. No es tracta de que donis una classe, sinó que facilitis
el diàleg entre tots, al voltant dels textos i de la vida de cadascú.

És important que segueixis amb cura els passos previstos: preparació
prèvia, respectar els temps de les parts, donar els avisos previstos…

Aquest document és una guia flexible, no rígida. Per tant, es tracta de
que a la preparació, te la facis teva. Descobrint els punts més
importants, eliminant preguntes i afegint-ne de noves. Hem afegit
respostes a les preguntes per facilitar-te la conversa entre els
membres del grup, però es tracta de que ells vagin arribant a les
respostes per si mateixos.

L’objectiu d’aquesta sessió:
Veure que igual que Déu va pactar una aliança amb el poble d'Israel a
través de Moisès, també ho va fer amb tota la humanitat a través de
Jesús.
Veure que segellar una aliança té unes promeses i unes condicions (1) i
veure com l'aliança de Jesús amb nosaltres renova les aliances
anteriors (1). Profunditzar en l’Aliança al Sinaí (2) i l’Aliança Nova i Eterna
(3).
Per acabar reflexionant com aquesta Aliança repercuteix a la meva vida
i pensar com puc viure segons ella.



Índex:

LA PREPARACIÓ DEL MODERADOR
5 DIES ABANS
15 MINUTS ABANS

CONNECTA (6-8 min.)
ORACIÓ INICIAL  (1 min.)

INTRODUCCIÓ  (6-8 min.)

PART 1. LES ALIANCES (12-15 min.)

PART 2. L'ALIANÇA AL SINAÍ  (12-15 min.)

PART 3. L'ALIANÇA NOVA I ETERNA (12-15 min.)

FINAL (3-5 min.)



LA PREPARACIÓ DEL MODERADOR

5 DIES ABANS
1. Crear reunió per zoom el dia i la hora convinguda.

a. Usuari de zoom: delejovebcnzoom@gmail.com
b. Contrasenya: Zoom2020.

2. Avisar per whatsapp a els membres del grup de la reunió.

3. Prega. MOLT IMPORTANT! Dedica 1h a preparar la sessió a una
capella recollida: llegint els textos, veient que et diu a tu el
Senyor amb ells, meditant les preguntes proposades i discernint
aquells aspectes que voldràs destacar. Pots prendre notes a
una llibreta.

mailto:delejovebcnzoom@gmail.com


15 MINUTS ABANS
15 minuts abans de començar la sessió, el moderador tot sol:

Oh Esperit Sant,
Amor del Pare, i del Fill,

Inspira'm sempre
el que he de pensar,
el que he de dir,
com ho he de dir,

el que he de callar,
com he d'actuar,
el que he de fer,

per la glòria de Déu

bé de les ànimes
i la meva pròpia santificació.

Esperit Sant,
dóna'm agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.

Dóna'm encert en començar,
direcció en progressar,
i perfecció en acabar. Amen

Et demano per aquest grup de Quaresma, per cadascun dels
qui en formem part (aquí diem els noms i cognoms dels
integrants al Senyor i fem una mica de silenci).
Ajuda’ns a descobrir-te present en la Paraula, en els altres, i als
nostres cors. Que aquesta estona junts amb tu sigui un
moment de créixer en intimitat amb tu, en amistat entre
nosaltres i en desig evangelitzador.

Parenostre, Avemaria i Glòria.



CONNECTA (6-8 min.)

Benvinguda als membres del grup.

Explicació del funcionament. Què fem aquí?
Grups on-line per aprofundir en la fe i l'amistat, a través de la
Paraula de Déu.
1 cop a la setmana, 1 hora i 4 sessions.
No es pretén fer una classe, sinó un diàleg a la llum d’alguns
textos bíblics. Per veure com aquests textos iluminen la nostra
vida en aquest temps d’advent.
Llibertat absoluta per parlar més o menys.
Ens veurem els mateixos les 4 setmanes.

IMPORTANT: Dir que “el que es diu al grup es queda al grup”

Per qui vulgui la bíblia online:
● en català: https://bci.cat/
● en castellà: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/

Proposta de dinàmica: coneixem-nos una mica més! No es tracta que
aquesta proposta sigui eterna sinó que cadascú o alguns membres del
grup expliquin breument una de les situacions que s’exposen a
continuació.

● El moment més feliç de la teva vida.
● Una situació vergonyosa.
● Un moment on t’hagis sentit molt estimat.
● Una activitat on hagis crescut en la teva fe.

https://bci.cat/
https://conferenciaepiscopal.es/biblia/


ORACIÓ INICIAL (1 min.)

Comenceu i acabeu amb el senyal de la Creu.
Llegeix:

“Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin
vida eterna.”(Jn 3, 16)

En veu alta, convidant a la oració. Aquestes paraules o altres de
semblants:

● Senyor, obre’ns els ulls per veure el teu amor redemptor d’una
manera nova mentre ens endinsem en aquests relats sobre les
aliances.

● Revela’ns la teva bondat de Pare que ens estima tant que ens
envia el seu Fill, i feu-nos adonar que nosaltres també som els
teus fills estimats.

● Senyor, entra suaument als nostres cors com si entressis al cor
de Maria, la teva mare. Et demano per tots els qui estem al grup:
pel N., la N….

● Vine, Esperit Sant, omple’ns d’alegria, d’esperança, de coratge,
de pau i d’alegria mentre reflexionem sobre aquests textos
d’una manera més profunda.

● Glòria.



INTRODUCCIÓ (6-8 min.)

Alguna vegada t’han fet una promesa? I l’han complert? Com t’has
sentit d’avant l’acompliment o l’incompliment de la promesa?

● Deixa espai per al diàleg.
● Algunes idees: El compliment d’una promesa et fa sentir-te

estimat, pel contrari, l’incompliment et fa ser més desconfiat.

Recordem les paraules de Jesús a l’últim sopar (Lc 22, 19-20):

19 Després prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i
els el donà tot dient:
—Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és
el meu memorial.

20 I, havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient:
—Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva
sang,  vessada per vosaltres.

Quina d'aquestes paraules creieu que va destacar més entre els
apòstols a l'últim sopar?

● Permetre que el grup debati.
● Orientacions: Les paraules “calze”, “sang” i “perdó dels pecats”

recordarien sacrificis al temple. Però la paraula clau que més
hauria destacat va ser la paraula “aliança”. L’aliança és un dels
conceptes més importants de la Bíblia, que s’utilitza més de
250 vegades a les Escriptures jueves i serveix com a tema
central que uneix tota la història del pla de salvació de Déu.



OPCIONAL
Què se us acudeix quan escolteu la paraula "aliança"? Què creus
que significa? En que s'assembla i es diferencia una aliança d’un
contracte?

● Permetre que el grup debati.
● Orientacions: Un contracte implica un intercanvi de béns i

serveis; mentre que una aliança bíblica és un intercanvi de
persones. En un contracte, dues parts podrien dir: "Faré això per
vosaltres si ho feu per mi". Però en un pacte, com en el pacte del
matrimoni, les dues persones diuen: "Sóc teu i tu ets meu ... Em
dono a tu mateix i t'accepto completament, sense condicions".

● En la concepció bíblica, una aliança no és un contracte o un
acord mutu entre Déu i l’home, sinó un do inmerescut de Déu a
l’home. L'aliança no és un pacte basat en la reciprocitat, sinó un
regal de l'amor de Déu.



PART 1. LES ALIANCES (12-15 min.)

A la Bíblia, trobem sis moments clau en què Déu es relaciona amb la
humanitat. Aquestes relacions es funden en una sèrie d’aliances fetes
per Déu amb la humanitat, que s’acumulen fins a la Nova Aliança de
Jesús.

Les aliances bíbliques tenen característiques particulars.
1. En primer lloc, cada pacte té un mediador: una persona amb

qui Déu fa l’aliança, que representa un grup determinat de
persones (la seva família, tribu, etc.).

2. En segon lloc, cada pacte promet certes benediccions per a
aquells que guarden l’aliança.

3. En tercer lloc, hi ha condicions establertes per mantenir
l’aliança i les malediccions que comporten incomplir-les.

4. En quart lloc, cada pacte té un signe que s’utilitza per celebrar i
recordar l’aliança.

5. Finalment, la família de Déu adopta una forma nova (i més gran)
amb cada pacte successiu.

Veiem les diverses aliances, tot fixant-nos com Jesús les renova:

1) Pacte de Déu amb Adam:
● Mediador: Adam
● Amb qui: una parella
● Promesa: fructífera i la benedicció de la descendència
● Condició: no menjar de l’arbre del coneixement del bé i del mal
● Signe: el dia del dissabte



● Jesús: Adam cau en la temptació del Diable al jardí. El Diable
també tempta a Jesús al desert i a l'hort de Getsemaní; però es
mostra com el Fill fidel que obeeix fins a la mort.

2) Pacte de Déu amb Noè:
● Mediador: Noé
● Amb qui: una familia
● Promesa: no destruir el món
● condició: no beuran la sang dels animals ni vessaran cap altra

sang humana
● Signe:  arc de Sant Martí al cel
● Jesús: Noè es manté fidel enmig d'un món corromput i això

permet que la seva família es salvi. Jesús ofereix salvar la família
humana per mitjà de les aigües del baptisme.

3) Pacte de Déu amb Abraham:
● Mediador: Abraham
● Amb qui: una tribu
● promesa: terra i descendència (tan gran com les estrelles del

cel i els grans de sorra dels mars)
● Signe: circumcisió
● Jesús: mentre Déu va detenir a Abraham perquè el patriarca no

sacrifiqués a Isaac en expiació dels pecats, no suspèn el
sacrifici del seu propi Fill pels pecats del món.

4) Pacte de Déu amb Moisès:
● Mediador: Moisès
● Amb qui: un poble
● Promesa: “Jo seré el vostre Déu”: els protegirà
● condició: no adorar altres Déus (Ex 34, 14)
● Signe: la Llei (els Deu Manaments)



● Jesús: Ell ve a donar plenitud a la Llei.

5) Pacte de Déu amb David:
● Mediador: David
● Amb qui: un regne
● Promesa: que un dels seus descendents romandrà per sempre

al tron   d’Israel (Jesús és descendent de David…)
● condició: no beuran la sang dels animals ni vessaran cap altra

sang humana
● Signe: el temple que construirà Salomó, el fill de David
● Jesús: Ell és el rei davídic tan esperat i a què es referia l'aliança

de David: finalment Jesús estableix El seu tron real a la creu.

6) La nova aliança de Jesús:
● Mediador: Jesús (és Déu i mitjancer alhora)

○ el marit, el pare, el cap, el jutge, el profeta i el rei
perfecte (tots els mediadors de l’Antic Testament)

● Amb qui: la humanitat
● Promesa: compleix totes les promeses fetes en les altres

aliances + vida Eterna (vida Divina: santedat)
● condició: no adorar altres Déus
● Signe: Eucaristia

Hi ha un aspecte addicional molt important que hem de conèixer sobre
les aliances, i és que formen vincles familiars. Ho podem veure a
l’antic món bíblic: quan dues famílies, nacions o individus feien una
aliança junts, sovint feien servir imatges familiars per descriure la nova
relació: germà / germana, pare / fill o marit / dona. De la mateixa
manera, quan Déu fa un pacte amb el seu poble Israel, els anomena el
seu fill (Èxode 4:22 → ”Digues-li: “Això diu el Senyor: Israel és el meu fill



primogènit.”, Osees 11: 1 → “Quan Israel era un noi me’l vaig estimar,
d’Egipte vaig cridar el meu fill. “), els seus germans i germanes (Mateu
12:50 → “El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu
germà, la meva germana, la meva mare. “) i fins i tot la seva núvia
(Efesis 5: 25 → “Marits, estimeu les vostres mullers, tal com el Crist ha
estimat l’Església i s’ha entregat per ella” Isaïes 62: 5 → “Sió esposa
estimada de Jahvé”)

Així, quan Jesús a l’últim sopar anuncia que estableix “una nova i
eterna aliança” amb el seu poble, està dient moltes coses. S’està unint
a nosaltres en una relació molt profunda en la qual passem a formar
part de la seva família.

Alguna vegada heu pensat a formar part de la família de Déu? Quin
impacte té això en la nostra manera de veure la nostra relació amb
Déu?

● Permetre que el grup debati.
● A través del Baptisme ens convertim en fills i filles de Déu i en la

confirmació renovem conscientment aquesta relació, aquesta
Aliança.

● Estar en aliança vol dir que ens hem convertit en fills i filles
estimats de Déu, membres de La seva família, l'Església, hereus
de Les seves promeses i de les benediccions l'aliança implica.
També vol dir que hem de ser fidels a l'aliança.



PART 2. L’ALIANÇA AL SINAÍ (15-18 min.)

Un cop alliberat de l'esclavitud dels egipcis, Déu es va posar a treballar
per alliberar-los de l'esclavitud espiritual a altres déus que havien
recollit al llarg del camí. Déu va rescatar Israel d'Egipte amb força
rapidesa, tot considerat, però trigaria quaranta anys a treure Egipte
d'ells. El camí pel desert va ser llarg i ardu, que va durar quaranta anys
de queixes, queixes i lluita per mantenir-se fidel a Déu.

Arribada al Sinaí:
Al tercer mes de la sortida del país d'Egipte, els israelites van arribar al
desert del Sinaí. Van partir de Refidín, van arribar al desert del Sinaí i
van acampar allà, davant de la muntanya.

És durant aquest temps que es declara una aliança entre Déu i Moisès
(Ex 24, 4-11 i 15-18):

“4 Moisès va escriure totes les paraules del Senyor.  De
bon matí es va llevar, dedicà un altar al peu de la muntanya
amb dotze pedres plantades per les dotze tribus d’Israel.  5
Després va manar als joves israelites que oferissin
holocaustos i que immolessin vedells al Senyor com a
sacrificis de comunió. 6 Moisès va recollir la meitat de la sang
en cossis, i amb l’altra meitat aspergí l’altar.  7 Després va
prendre el document de l’aliança i el llegí al poble. Ells van
respondre:
—Complirem tot el que ha dit el Senyor i l’obeirem.

8 Llavors Moisès va aspergir el poble amb la sang i va dir:
—Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor conclou amb
vosaltres d’acord amb totes les paraules d’aquest document.



9 Moisès va pujar amb Aaron, Nadab i Abihú, i setanta
ancians d’Israel, 10 i van veure el Déu d’Israel. Tenia sota els
peus com un paviment de safir, d’una nitidesa com la del cel
mateix. 11 Però Déu no va fer morir aquests privilegiats d’entre
els israelites: el van veure, i menjaren i begueren.

15 Moisès va pujar a la muntanya, i un núvol la va cobrir. 16
La glòria del Senyor es va posar damunt la muntanya del Sinaí,
i el núvol la va cobrir durant sis dies. El dia setè, el Senyor va
cridar Moisès d’enmig del núvol. 17 La glòria del Senyor
apareixia als ulls dels israelites com un foc abrandat al cim de
la muntanya. 18 Moisès va entrar al mig del núvol, pujà a la
muntanya i s’hi estigué quaranta dies i quaranta nits.”

Era freqüent entre aquells pobles ratificar els pactes mitjançant un ritu
o un banquet. En aquesta secció es narra un ritu amb banquet
mitjançant el qual queda segellada l'Aliança. Aquest és un
esdeveniment transcendental per a la història de la salvació que
prefigura el sacrifici de Jesucrist i amb el qual s'inaugurarà la Nova
Aliança (l’Últim Sopar).

Nadab i Abihú són sacerdots descendents d'Aaron (cf. 6,23; 28,1; Lv 10,1
- 2); la gent gran, per la seva banda, són la representació del poble en
assumptes transcendentals. L'acció es desenvolupa al cim de la
muntanya on pugen els dirigents: Moisés, com a líder; els sacerdots,
com a portadors de la potestat religiosa; i la gent gran, com a
portadors de la potestat jurídica i civil (cf. 18,21-26). Només Moisès té
accés directe a Déu (v. 2), però tots poden contemplar sense morir:
l'espectacle supera la brillantor i riquesa dels grans palaus i temples
orientals (cf. la visió d'Isaïes, en Is 6,1 - 10). Més encara, tots ells
participen amb Déu en la mateixa taula (v. 11): la descripció recorda un



banquet regi, en el qual els comensals són tractats amb la dignitat de
l'amfitrió. Però és, sobretot, un banquet ritual en el qual la participació a
la mateixa taula vol dir l'íntima relació entre Déu i els dirigents del
poble, i la mútua responsabilitat en l'Aliança que queda així segellada.

Èxode 32, 1:6
1 El poble, veient que Moisès trigava a baixar de la muntanya, es
va aplegar al voltant d’Aaron i li digué:
—Fes-nos uns déus que vagin davant nostre, perquè d’aquest
Moisès que ens ha tret del país d’Egipte no sabem què se n’ha
fet.

2 Aaron els respongué:
—Traieu les arracades d’or de les orelles de les vostres dones,
dels vostres fills i de les vostres filles i porteu-me-les.

3 Aleshores tot el poble es va treure les arracades d’or de les
orelles i les van portar a Aaron. 4 Ell va recollir l’or que li
presentaven i en va fer un vedell de fosa, que modelà amb el
cisell. Ells exclamaren:
—Aquests són els teus déus, Israel, que t’han tret del país
d’Egipte!

5 Aaron, veient això, va aixecar un altar davant l’estàtua i
proclamà:
—Demà serà dia de festa en honor del Senyor!

6 L’endemà, doncs, el poble es va llevar de bon matí, oferí
holocaustos i va immolar víctimes com a sacrificis de comunió.
Després es van asseure a menjar i beure, i acabat s’aixecaren
per divertir-se.

Què va passar just després de l'aliança? El poble adora un vedell
d’or. Us identifiqueu amb Israel (tan en la gràcia rebuda, com en la
gràcia rebutjada)?



● Deixa espai per al diàleg.
● Algun comentari d’orientació: ¿Què va passar amb el pacte? El

van trencar abans que estigués ni tan sols completat. Si aquest
pacte estigués basat en obres o en justícia estricta només,
Israel hauria estat acabat. Però, per mostrar que el pacte està
basat en la gràcia, Déu renova el pacte i fa servir paraules que
aclareixen aquest fonament misericordiós. En Èxode 34, Déu li
diu a Moisès que faci noves taules de pedra i que torni a pujar.
En 34: 6-7, Déu es revela i també revela les noves bases del
pacte renovat.

Després, en Ex 34: 27-28, el Senyor conclou aquesta última trobada a la
muntanya Sinaí d'aquesta manera:

“Després el Senyor va dir a Moisès:
—Escriu-te aquestes paraules, ja que amb aquestes clàusules jo
faig aliança amb tu i amb Israel.

28 Moisès es va quedar allà dalt amb el Senyor quaranta dies i
quaranta nits, sense menjar ni beure, i va escriure en les taules
de pedra les clàusules de l’aliança, aquests deu manaments.

29 Moisès va baixar de la muntanya del Sinaí portant a les
mans les dues taules de pedra amb el document de l’aliança.
No s’adonava que li resplendia tota la cara pel fet d’haver parlat
amb el Senyor.”

Per què creieu que Moisès va tornar cobert de glòria? Us ha passat
alguna vegada?

● Deixa espai per al diàleg.
● Comentaris:

Moisès torna recobert de glòria perquè ha estat amb Déu.



Respecte a nosaltres, després d’un recés o alguna convivència
amb la parròquia/moviment estàs encès de la gràcia de Déu,
irradies a Déu.

OPCIONAL
Les cinc promeses del pacte:

1. Israel serà la possessió més preuada de Déu
En Èxode 19: 5, Déu diu: "Ara, doncs, si escolteu la meva veu i observeu
la meva aliança, sereu la meva heretat preferida entre tots els pobles,
ja que tota la terra és meva"

2. Israel serà un regne de sacerdots reials
A Èxode 19: 6, la segona promesa és: "sereu per a mi un reialme
sacerdotal". El privilegi més impressionant dels sacerdots era un accés
íntim a Déu. Ells s'acostaven en representació del poble. La seva
herència no era la terra, sinó el Senyor.

3. Israel serà una nació santa
La tercera promesa del pacte, a Èxode 19: 6, és que Israel també serà
“una nació santa". Israel seria santa en dos sentits: (1), es diferenciaria i
distingiria de tots els altres pobles; (2), se li concediria una semblança
moral a Déu. Compartiria el caràcter de Déu. "Sigueu sants, perquè jo
sóc Sant" (Levític 19: 2)

4. Déu defensarà a Israel de tots els seus enemics



La quarta promesa del pacte es troba en Èxode 23:22: "Si escoltes la
seva veu i compleixes el que et diré, seré enemic dels teus enemics,
adversari dels teus adversaris."

5. Déu serà misericordiós, clement i indulgent
Finalment i com a fonament de tota la resta, Déu promet ser
misericordiós i compassiu i perdonar la iniquitat, la transgressió i el
pecat. Èxode 34: 6-7 (“El Senyor, tot passant davant de Moisès, va
proclamar: El Senyor! El Senyor! Déu compassiu i benigne, lent per al
càstig, fidel en l’amor! 7 Mantinc el meu amor fins a un miler de
generacions, perdono les culpes, les faltes i els pecats”) està entre les
paraules més dolces de l'evangeli en la Bíblia. El fet que vénen de la
muntanya del Sinaí i no de la muntanya Calvari, el fet que són el prefaci
dels deu manaments (Ex 34:28) i no del llibre dels Romans, mostra que
el missatge de Crist i el missatge de Moisès són un missatge de
gràcia harmoniós. Per tant, la cinquena promesa del pacte mosaic és
que Déu tractarà a Israel amb misericòrdia i clemència i perdonarà els
seus pecats - si compleix el pacte.

En resum, doncs, les cinc promeses divines de l'pacte Mosaic, que
tornen a confirmar el pacte amb Abraham són:

1. Que Israel serà la possessió especial de Déu.
2. Israel serà un regne de sacerdots per a Déu.
3. Israel serà una nació santa.
4. Déu lluitarà per Israel i vencerà a tots els seus enemics.
5. Déu tractarà a Israel amb clemència, i misericòrdia i perdonarà

els seus pecats.



PART 3. LA NOVA I ETERNA ALIANÇA
(9-12 min.)

Hem vist com l'Antic Testament recull les aliances que Déu estableix
amb Israel. Però si la història hagués acabat amb l'últim llibre de l'Antic
Testament ... gran part de les promeses encara no s’haurien complert.

Per exemple: la benedicció universal promesa a Abraham o el
regnat perpetu d’un descendent del rei David encara estaven
per complir. (En el cas de la promesa a David, les generacions que

segueixen al seu fill, Salomó, tenien un rang de corrupció; van veure
com el regne es dividia en dos, la invasió i, finalment, l’exili.)

Però amb Jesús arriba el compliment d’aquestes promeses i moltes
altres. Sant Pau escriu que:  “En Jesucrist, totes les promeses de Déu
han trobat un «Sí», i per això, gràcies a ell, diem «Amén»  a Déu i li
donem glòria.” (2 Corintis 1:20).

Cadascuna d’aquestes promeses també han vist com el poble de Déu
creixia d’una parella a una família, passant per una tribu, una nació i
un regne. Jesús estableix amb nosaltres una nova aliança, i el signe
d’aquesta aliança és el que el Catecisme anomena “font i cimal” de la

nostra fe cristiana: l’Eucaristia.

En resum: la Nova Aliança tracta d’un pacte que consisteix en
un regal complet de si mateix per part de Déu.

OPCIONAL
Per entendre aquest pacte –i l’Eucaristia–, hem de mirar la creu.
Agafem de l’Evangeli de Sant Joan el següent fragment: Joan 19:28-30.



“28 Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert,
perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir:
—Tinc set.

29 Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt
d’una tija d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi
acostaren als llavis. 30 Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir:
—Tot s’ha complert.
Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit. “

Les darreres paraules de Jesús abans de renunciar al seu esperit:
"Tot s’ha complert". Què creieu que s’ha complert?

● Deixa espai per al diàleg.
● Aquí tens algunes idees:

- La resposta fàcil és l’obra de redempció, que ens salva
dels nostres pecats, però Sant Pau suggereix a Romans
4:25 que encara queda alguna més per venir (la
resurrecció) quan diu que Jesús “fou entregat per
perdonar-nos els pecats  i ressuscitat per fer-nos
justos”.

- Quan Jesús declara que “tot s’ha complert”, diu que ha
complert la Pasqua de l’Antiga Aliança i l’ha
transformat en la Pasqua de la Nova Aliança. Si ens
fixem primer en els antecedents de l’Antic Testament de
l’Últim Sopar, veurem com té lloc durant la celebració de
la Pasqua. Aquesta és la festa en què els israelites van
recordar com el sacrifici d’un xai va salvar de la mort dels
primogènits dels seus avantpassats i també els va
conduir a la llibertat de l’esclavitud a Egipte. Tota
aquesta seqüència d’esdeveniments va culminar amb la
realització d’un pacte amb Déu amb Moisès. (OPCIONAL:
L’Evangeli de Joan toca molts dels temes de la Pasqua jueva
(veient Jesús com a Anyell): Jesús es posava davant Pilat



(Joan 18: 33-37); que cap dels ossos de Jesús no es va trencar
(Joan 19:33, 36); que es va oferir a Jesús vinagre en un pal
d’hissop, el mateix tipus de branca que s’utilitzava per
escampar la sang del xai a la Pasqua (Joan 19:29, Èxode 12:22); i
el fet que es faci referència a la túnica sense costures de
Jesús de la mateixa manera que la túnica que portava el gran

sacerdot en sacrificar (Joan 19: 23-24, Èxode 28: 4).)
S’ACABA LA PART OPCIONAL

Com a la introducció, agafem de nou les paraules de Jesús a l’últim
sopar (Lc 22, 19-20):

19 Després prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i
els el donà tot dient:
—Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és
el meu memorial.

20 I, havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient:
—Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva
sang,  vessada per vosaltres.

Si mirem la narració del sopar del Senyor, veurem més claredat sobre
“què” està acabat. El "calze" té un paper important en la celebració
hebrea de la Pasqua. Durant l’últim sopar, Jesús pren la copa i diu:
“Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang,
vessada per vosaltres.” (Lc 22, 20). Aquest és l'únic moment en què el
Nou Testament registra Jesús amb la paraula "aliança".

Nosaltres, com a cristians, no només som convidats a participar a la
copa de benedicció - l’Eucaristia - però també a ser consumits en la
nostra vida i mort per l’amor de Crist, com diu Sant Pau a ser comunió
amb Crist: “La copa de la benedicció que nosaltres beneïm, ¿no és
comunió amb la sang de Crist? El pa que partim, ¿no és comunió amb



el cos de Crist?“ (Corintis I 10:16). A la creu, veiem el buidatge total de
Crist; a l’Eucaristia se’ns ofereix tot Jesús: cos, ànima, sang i divinitat.

Estem convidats a respondre a aquest amor que no té límit fent una
ofrena de tot nosaltres per tornar a Ell. Si responem, ho fem amb la
seguretat de les promeses del mateix Jesús (totes les promeses de
l’Antic Testament + la Vida Eterna). Déu compleix fidelment totes les
seves promeses. Si hi ha temps podeu llegir Joan 14:2-3 que diu:

“A casa del meu Pare hi ha moltes estances;  si no hi fossin, ¿us
podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? 3 I quan hauré
anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè
també vosaltres estigueu allà on jo estic.” (Joan 14: 2-3).

“No us deixaré pas orfes; torno a vosaltres.” (Joan 14:18)

Déu ens ho ha donat tot: el seu Fill únic i la promesa de totes les
nostres felicitats. Com hem vist, totes les aliances arriben al
compliment en Jesucrist, però la història de la salvació no acaba aquí.
Nosaltres entrem a formar part d’aquella Aliança de Crist el dia del
nostre baptisme. I des d’aquell moment estem cridats a entaular una
relació pactista amb Jesús, a rebre les promeses de Déu i prometre la
nostra fidelitat a Ell. A l’Eucaristia, ens comprometem a viure en una
aliança profunda i personal amb Déu.

Podem viure com a fills i filles, acceptant les increïbles promeses de
Déu i entrant en una relació pactista amb Ell, o ens podem negar. La
història de la salvació no és cosa del passat, sinó una cosa que estem
vivint ara mateix. AQUESTA aliança ENS exigeix una vida santa i una
lluita contra el pecat.



A més a més, tota la litúrgia, tots els sagraments, especialment
l'Eucaristia i el matrimoni, els altres signes sacramentals (el cant, els
llocs de culte, el pa i el vi, l'altar, altres símbols ...) són relacionats i
contemplats dins del misteri de l’aliança segellada amb la sang de
Crist.

Quan rebem la Comunió, sentim les paraules: "Cos de Crist". Aleshores
diem: "Amén". La paraula "Amén" significa afirmació o acord. En altres
paraules, és una promesa. Com recordareu de la primera part, un pacte
és un intercanvi de persones en què aquells que no eren família es
converteixen en família (amb l’aliança es formen vincles familiars). Un
pacte es segella amb un jurament. En dir: “Amén”, estem renovant i
revivint l’aliança feta en el nostre bateig, prometent una vegada més
ser fidels.

La propera vegada que aneu a missa, preneu-vos seriosament la
promesa que feu i procureu lliurar-vos completament a Jesús.

Per reflexionar:
Visc la meva vida tal com és, una Aliança amb Déu? Què faig per
defensar aquesta Aliança amb Déu?

RESUM - En aquest capítol, hem après:

● Que l’Eucaristia és també el signe i el símbol d’aquesta nova i
eterna aliança.

● Com Jesucrist compleix totes les aliances de l’Antic Testament.
● Com estem cridats a entrar en una relació pactista amb

Jesucrist dins de l’Església catòlica, la comunitat pactista
mundial.



● Que a l’Eucaristia, renovem el nostre compromís de ser fidels:
Jesús es lliura completament a nosaltres i prometem
retornar-nos a ell completament.

FINAL (3-5 min.)

AVISOS:
● PROPERA REUNIÓ. Ens reunirem la setmana vinent el mateix dia

a la mateixa hora. Us agradaria fer-ho presencial? Qui no
pugui/vulgui, es pot connectar online igualment.

○ Possibles llocs: Casa particular, bar, Dele.
● Save the date: 26 març: Via Crucis Tibidabo
● Si sorgeix i us ve de gust, podeu crear un grup de WhatsApp

amb els assistents, però no hi ha obligació.
● Vídeo finish: vídeo del grup per a les xarxes socials. Es pot

gravar la pantalla o Fer una captura de pantalla en vídeo.
- Passar la foto a la Marta Sarrà: +34 685 698 615

ORACIÓ
amb el Salm 63, 2-6:

2 Oh Déu, ets el meu Déu,
a l’alba et cerco.
Tot jo tinc set de tu,
per tu es desviu el meu cor
en terra eixuta, assedegada, sense aigua.

3 Jo et contemplava al santuari,



volia veure’t gloriós i poderós;
4 l’amor que em tens és millor que la vida,

per això els meus llavis et lloaran.

5 Tota la vida jo et beneiré
i alçaré les mans invocant el teu nom;

6 saciat del bo i millor,
et lloaré amb el goig als llavis.

Aquestes paraules o unes semblants:

● Gràcies. Senyor, per mostrar-nos a través de la teva Paraula la
teva benevolència envers la humanitat, envers nosaltres. Ens
has mostrat les aliances que has anat pactant i sobretot, ens
has recordat l'Aliança Nova i Eterna que va segellar Jesús
entregant-se en l’Eucaristia.

● Gràcies per les llums i il·lusions que m’has donat.
● Podem demanar per intencions concretes de les coses que els

del grup hagin compartit.
○ Per ex.: “Et demano per la Maria, perquè trobi feina”

● Et demano que m’ajudis a posar-te més en el centre de la meva
vida.

● Glòria.


