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És avui possible trobar-se  

amb Jesús? 



L’ESGLÉSIA ÉS UN LLOC  
DE TROBADA 
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COM TROBAR-SE AMB JESÚS AVUI? 

No podem forçar la trobada, però sí estar-hi predisposats i facilitar-la. 
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Experiències que faciliten la trobada 

Contemplant la natura.   

Buscant respostes. 



COM TROBAR-SE AMB JESÚS AVUI? 

L’egoisme o la desconfiança tanquen l’oportunitat de reconèixer la presència de Jesús. 
Tanmateix, el trobem fàcilment quan som caritatius i confiem en els altres. 
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Actituds que ens ajuden a percebre’n la presència 



LA TROBADA EN L’ESGLÉSIA 
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Espai de trobada i comunitat de fe 

En l’Església 
el creient: 

Es troba amb 
els altres 
creients. 

Es troba  
amb Déu. 

Es troba amb  
ell mateix. 



LA TROBADA AMB JESÚS EN LA VIDA CRISTIANA 

... la litúrgia i 
l’Eucaristia. 

Trobem Jesús en… 
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... la lectura de 
la Paraula de 
Déu. 



LA TROBADA AMB JESÚS EN LA VIDA CRISTIANA 
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Trobem Jesús en… 

... la pregària. 

... la vida en 
comunitat. 



LA TROBADA AMB JESÚS EN LA VIDA CRISTIANA 
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Trobem Jesús en… 

... l’exemple de 
Maria i dels 
sants i santes. 

... les 
devocions 
populars. 
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Presentació: L’Església és un lloc de trobada 
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