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Acte de presència de Déu 

 

1. Dono gràcies a Déu pel do de la filiació divina? Tracto Déu com un 

Pare ple d’amor misericordiós, que ha enviat el seu Fill per salvar-nos? 

Tracto l’Esperit Sant a fi que creixi la meva vida de fill de Déu? Manifesto 

l’alegria en la caritat amb què tracto els altres? 

2. Demano a Jesucrist que m’ajudi a adreçar-me a Déu Pare amb 

confiança plena? Contemplo en la seva paraula i en les seves obres el model 

meu de santedat? Sé transmetre als altres amb la meva vida el que va dir 

Jesús: «Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-

vos en el meu amor» (Jn 15, 9)? 

3. «Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu» (Rm 

8, 14). Recorro a l’Esperit Sant per adreçar-me amb confiança al meu Pare 

Déu? 

4. Llegeixo i medito cada dia el sant Evangeli? En la meva oració, 

intento ficar-me en la narració evangèlica, com un personatge més, i 

confrontar la meva vida amb la de nostre Senyor? Ensenyo a llegir l’Evangeli 

als meus amics? 

5. M’admiro quan penso en els anys de vida oculta de nostre Senyor, 

que il·luminen el meu normal quefer cristià enmig del món? M’adono que el 

treball amagat de Jesucrist és una crida a viure cara a Déu, amb alegria i 

generositat? 

6. Estic disposat a complir en tot, com Jesucrist, la voluntat del nostre 

Pare Déu, que desitja el millor per a mi? He donat a nostre Senyor el meu 

cor tot sencer? Hi ha alguna cosa que no respon a la meva condició de cristià, 

i que m’impedeix estar més a prop de Déu? 

7. Els Fets dels apòstols diuen que Jesús «va passar fent el bé» (Ac 10, 

38). Procuro tractar bé els altres, acabar la feina amb perfecció i ser agraït? 

Quan m’adono dels meus errors, demano perdó a Déu i, amb la seva ajuda, 

començo de nou? 

8. La Mare de Déu exclama en el Magnificat: «La meva ànima 

magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva» (Lc 1, 46-

47). Visc l’Advent com un temps de preparació alegre per a la vinguda de 

nostre Senyor? 

9. «Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen 

posat a la menjadora» (Lc 2, 16). Poso els mitjans per assolir un ambient de 

preparació per al Nadal a casa meva? Aprofito el pessebre que tinc a casa per 



recordar als qui ens visiten el sentit cristià d’aquestes festes? Puc proposar 

que en posin un al meu lloc de treball, als establiments on vaig, a l’escola 

dels fills, etc.? 

10. Diu d’Evangeli que Jesús obeïa Josep i Maria, i que la seva mare 

«conservava tot això en el seu cor» (Lc 2, 51). Segueixo l’exemple de la 

Verge Maria, per descobrir Déu que actua en els meus fills? Animo els 

familiars i amics que donin una bona educació cristiana als seus fills? 

11. Ensenyo els altres a mantenir a casa seva detalls de generositat, 

respecte mutu, ordre i alegria? Parlo amb la meva dona de l’educació dels 

fills? Ajudem tots dos a amics i coneguts perquè descobreixin la grandesa 

del matrimoni i de la vida de família i participem, per exemple, en programes 

d’orientació familiar? 

12. Demano a Maria, Mare de Jesús i Mare nostra, que m’ajudi a 

purificar el cor, per viure amb goig el Nadal? 

 

Acte de contrició 


