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Acte de presència de Déu 

 

1. «Li diu Jesús: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara 

que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més”» (Jn 

11, 25-26). Medito sovint sobre la vida eterna, la mort, el judici de Déu, el 

purgatori, el cel i l’infern? Ho faig des de l’esperança que Crist dóna la 

salvació? Parlo als altres de la vida eterna? 

2. El fet real que un dia moriré em serveix per aprofitar tan bé com 

sigui possible el temps que Déu em concedeix en aquesta vida? M’adono que 

hauré de respondre davant de nostre Senyor sobre com he utilitzat els talents 

que ell m’ha donat? M’importa sobretot el judici de Déu, o bé actuo per 

motius merament humans? 

3. En la felicitat eterna, amb santa Maria, sant Josep, els àngels i tots 

els sants, veurem Déu «cara a cara» (1Co 13, 12). Tinc l’esperança del cel? 

4. «Deu vol “que tothom arribi a la conversió” (2Pe 3, 9). Però, havent 

creat l’home lliure i responsable, respecta les seves decisions» (Compendi, 

213). Sóc conscient que qui persisteix en el pecat mortal rebutja l’amor 

misericordiós de Déu? 

5. La conversió sempre és possible mentre som en aquesta vida. 

Transmeto als meus amics la felicitat que dóna l’amistat amb Crist? Prego i 

ofereixo algun sacrifici per la conversió dels qui no viuen de cara a Déu? 

6. Parlo de la confessió als parents i amics? Facilito que els meus fills 

rebin aquest sagrament, i fomento que el desitgin, respectant la seva llibertat? 

7. Tinc fe en la resurrecció dels cossos? Ofereixo sufragis pels difunts? 

Prego per les ànimes del purgatori, especialment en el sacrifici eucarístic? 

Recorro a la seva intercessió? 

8. Diu nostre Senyor: «Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare 

celestial» (Mt 5, 48). Vull respondre a la crida a la santedat? Començo cada 

jornada oferint-la a Déu amb una oració? Renovo aquest oferiment al llarg 

del dia? 

9. M’esforço per fer bé la meva feina i oferir-la a Déu? Poso els 

mitjans per millorar la meva formació? Evito els nyaps? 

10. Quines intencions tinc a l’hora de treballar? Miro de moure’m per 

amor a Déu i als altres? Vull fer servei, ser útil?  



11. Porto amb airositat les dificultats del treball, les ofereixo a Déu? 

En cas d’atur, sé treure i ensenyar a treure profit espiritual d’aquesta fase 

difícil, i alhora poso els mitjans per trobar una nova feina? 

12. Demano consell a persones de bon criteri quan haig d’afrontar 

qüestions ètiques relacionades amb la professió? Demano a Déu tenir forces 

per no transigir davant la injustícia, el frau o l’engany?  

13. Els meus fills, o els fills dels amics i parents, troben que visc la fe 

cristiana amb naturalitat, que no tinc Déu només als llavis sinó també a les 

obres? Procuro ensenyar-los a oferir a Déu tots els quefers habituals, 

especialment l’estudi? 

14. Ensenyo a resar als fills, als néts, o als fills dels amics? Ho faig 

amb gràcia, sense forçar mai la seva voluntat, per tal que descobreixin la 

meravella del tracte amb Déu? 

15. Preparo amb la Mare de Déu el començament de l’Advent, i li 

demano la gràcia d’una nova conversió? 

 

Acte de contrició 


