
PENTECOSTA (31 de maig) 

Diferents persones  et confessen aquests dies: “Diumenge passat a l’entrar a l’església em vaig 

emocionar”; “ quina emoció he sentit al posar els peus de nou a l’església”; “he sentit una joia que 

m’han rajat llàgrimes”. Això és l’Esperit que actua. No és fruit d’un gust o d’una devoció pietista, sinó de 

l’acció de l’Esperit que actua avui en les persones que tenen el cor obert a la transcendència. 

En la 1ª lectura dels fets dels apòstols deia: “Es trobaven tots junts en un mateix lloc”. Qui eren 

aquests “junts”? Els apòstols? . Si, però molts més: dones, parents, Maria... I l’Esperit irromp enmig 

d’aquell grup tancat i heterogeni i els transforma. Obren les portes de casa. Recuperen la pau, els 

desapareixen les pors, s’omplen d’una alegria “desconeguda”. 

Amb les “portes tancades” no es pot sentit el 

que passa a fora. És allò del Papa Francesc: “Cal 

sortir a les perifèries”. 

La por paralitza l’evangelització i bloqueja les 

nostres millors energies. La por ens porta a 

rebutjar i a condemnar. Amb por no és possible 

estimar el món. I si no l’estimem, no el mirem 

com Déu el mira. I si no el mirem amb els ulls de 

Déu com podem comunicar la seva Bona Nova?. 

Obrint portes, sortim i entren. Hi ha missatges 

de sortida i d’entrada. És així com l’Església és 

missionera. Acull i es dóna; escolta i parla; acompanya i es deixa acompanyar. 

Aquesta és certament la missió de l’Església; però qui és l’Església? Encara molts cristians, tenen la 

mentalitat que l’Església són els bisbes, capellans, papa... Si féssim la pregunta a nivell de família i 

preguntéssim: “qui és la família? Algú diria que són només el pare i la mare? No ho és tots els qui la 

formen? Doncs, perquè ens costa tant d’acceptar, creure i viure que l’Església som tots els cristians? Un 

fill, dins la família, té una missió; el pare una altra; la mare, igualment; i així tots els membres. Tots 

diferents, però necessaris. 

Dins l’Església tots hi tenim una missió. Ho hem escoltat en sant Pau. I els dons que tenim no poden ser 

mai considerats com un privilegi personal, sinó els mitjans a través dels quals Déu actua per construir i 

fer comunitat. I quan algú no posa el seu do en bé dels altres, quelcom se’n ressent. Quan tothom fa la 

seva funció, el cos actua coordinament, l’orquestra sona de manera harmoniosa. 

Vivim en una societat on el valor de la fe ja no és primordial tot i que es rebin uns sagraments. Estem 

emprenent una etapa després ( i encara durant) del Coronavirus. És hora de que ens adonem que la 

humanitat no avança en dignitat només confiant en la ciència i en el poder econòmic. Ens cal la força de 

l’Esperit. Aquest Esperit que reberen els apòstols i s’hi jugaren la pell. Acollim avui aquest nou Esperit. 

El necessitem i Ell ens necessita a nosaltres per fer-lo present el nostre món.  


