
ESCOLTAR AVUI LA VEU DEL SENYOR 

Com ens parla Déu a través de la pandèmia 

 

Preguntes per a la reflexió personal i en grup: 

 

Estem disposats a escoltar la veu de Déu, que ens parla en la nostra història? 

1.- Som fràgils 

 Com hem viscut la consciència de la nostra fragilitat, l'assumim amb pau? ¿Ens 

ha ajudat a tenir "la saviesa del cor" (Sal 89, 12)? 

 Aquesta pandèmia, ¿ens ha fet mirar a Déu com a refugi i fortalesa nostra? 

2.- Necessitem els altres 

 En les nostres relacions amb els altres, ¿aixequem murs o construïm ponts? 

¿Ens sentim germans de tots? ¿Com podem créixer en el sentiment de 

fraternitat? 

 ¿Ens preocupa el bé de la societat o només el que ens afecta directament? 

Quines coses fem pel bé de tots? 

 ¿Som amables i benvolents? 

3.- Respectar la creació 

 Com vivim la nostra relació amb la natura: és de contemplació i cura? 

 ¿Som austers o malbaratadors? 

4.- Revisar els nostres valors 

 Durant aquest temps de pandèmia, quins valors importants hem descobert? 

 ¿Ha servit aquest temps per créixer com a família? Convé examinar el que ha 

significat aquest últim any en relació amb el matrimoni i amb la vida familiar 

 ¿Hem aprofitat aquesta circumstància per dedicar més temps a pensar en Déu i 

sentir el seu amor? 

 ¿Hem pregat pels altres? 

5.- Curar el teixit social 

 Què podem aprendre com a societat d'aquesta pandèmia? 

 Què podem aportar per curar el teixit de la nostra societat? 

6.- Solidaritat 

 ¿Esteim escoltant la veu de el Senyor que ens convida a ser solidaris?  

 Concretar com podem manifestar la nostra solidaritat 



7.- Forts en l'esperança 

 En aquest temps, ¿ens hem deixat vèncer pel cansament i el pessimisme? En 

cas afirmatiu, preguntar-se per les raons d'això.  

 Compartir amb els altres els raigs de llum, allò positiu que hem descober a la 

pandèmia 

 ¿Hem experimentat l'alè de l'Esperit? Exposar les circumstàncies  

 

 


