
Seguim reflexionant sobre l´exhortació Verbum Domini, i com la Paraula de Déu  ha de ser acollida 

en una lectura feta en oració, una lectura orant. 

 

Acostar-se a la Paraula de Déu amb oració és indispensable perquè la Paraula de Déu està en la base de tota 
espiritualitat autènticament cristiana. 
“La teva pregària és un col·loqui amb Déu. Quan llegeixes, Déu et parla; quan pregués, parles tu a Déu”.  

(Sant Agustí) 
“Entendre les Escriptures demana més inclús que l’estudi, la intimitat amb Crist i la oració. La via 

privilegiada per conèixer Déu és l’amor, no es dóna una autèntica scientia Christi sense enamorar-se 

d’Ell” (cf Orígenes) 
Aquest acostar-se en l’oració a la Sagrada Escriptura mai queda com un 
acte individualista, tot i que la Paraula també es dirigeix personalment a 
cadascú, però la Paraula construeix també la comunitat i l’Església. El 
subjecte viu de la Paraula és el poble de Déu, és l’Església. Ens hem 
d’acostar al text sagrat en la comunió eclesial, amb tots els grans testimonis 
d’aquesta Paraula, des dels primers Pares fins als Sants d’avui i al 
magisteri d’avui. (extret D.V. 86 Benet XVI) 
Diu Sant Ambrós que quan prenem amb fe les Sagrades Escriptures en les 
nostres mans i les llegim amb l’Església, l’home torna a passejar-se amb 
Déu en el paradís (cf Epistola 49, 3) 

                                          Mn. Ignasi 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregaria personal amb la Paraula de Déu prepara l’acollida de la Paraula de Déu en la litúrgia i 

l’Eucaristia 

El lloc privilegiat per una lectura orant de la Paraula de Déu és la litúrgia, especialment l’Eucaristia, en la 
que, celebrant el Cos i la Sang de Crist en el Sagrament, s’actualitza en nosaltres la Paraula mateixa, que és 
Crist. 
La lectura orant, personal i comunitària, s’ha de viure sempre en relació amb la celebració eucarística. 
Així com l’adoració eucarística prepara, acompanya i prolonga la litúrgia eucarística, així també la lectura 
orant personal i comunitària prepara, acompanya i aprofundeix el que l’Església celebra amb la 
proclamació de la Paraula en l’àmbit litúrgic. 
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“Vetlleu i pregueu” 

 
Lectio divina 

 

La lectio divina és un mètode tradicional i molt recomanat per fer una lectura 
orant de la Paraula de Déu. 
Els mots “Lectio Divina” volen dir “lectura de Déu”, perquè és paraula de 
Déu, no dels homes. 
La lectio divina és capaç d’obrir al fidel no sols el tresor de la Paraula de 
Déu sinó també de crear un encontre amb Crist, Paraula divina i vivent. 
La lectio divina profunditza, reflexiona i prega el text; la finalitat no és el 
text en sí mateix, sinó una adhesió conscient, lliure i amorosa amb Aquell 
que se’ns revela en les Escriptures.  

 
La Lectio Divina té cinc passos: 
 

1) Lectura (lectio) 
Al llegir el text, ens preguntem: què diu el text bíblic en sí mateix? 
 

2) Meditació (meditatio) 
Després ens preguntem: què ens diu el text a nosaltres / a mi? Ens deixem interpel·lar i 
examinar pel text, perquè és un text no del passat sinó del present. 
 

3) Oració (oratio) 
Què diem nosaltres / o jo, com a resposta a la seva paraula? Aquí sorgeix l’oració de 
petició, intercessió, agraïment o lloança. 
 

4) Contemplació (contemplatio) 
Quina conversió de la ment, del cor, de la vida, ens demana el Senyor? Podem restar en 
l’oració, en la presència amorosa de Déu. 
 

5) Acció (actio) 
És el fruit final, allò a que ens mou la Paraula per convertir-nos, en do pels altres en la 
caritat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicacions 

L’Església de l’Immaculat Cor de Maria ja té blog! 

 

El trobareu a l’adreça cordemaria.wordpress.com 
En el blog podreu consultar l’horari de l’església, descarregar els butlletins “Adorem Jesús, Pa de 
vida”, estar al corrent de l’adoració nocturna i trobar altres documents que us poden ajudar en la vostra 
pregària i els torns d’adoració. 



 

 

 

 

 

 

 

2ou logo i adreça electrònica 

 

Us presentem el nou logo de l’església de l’Immaculat Cor de Maria  
 
 

També tenim una nova adreça de correu electrònic, que podreu utilitzar per posar-vos en 
contacte amb nosaltres, o bé per qualsevol dubte o suggeriment:   
esglesiacordemaria@gmail.com 
 

Adoració nocturna 

 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 
Propers dies:      4 de març                 21:15 – 7:00 adoració nocturna 
                            1 d’abril 

S’obre una nova capella d’adoració perpètua a Espanya 

Situada a Burgos, estarà oberta dia i nit amb el Santíssim exposat i acompanyat, signe i 
anticipació de l’adoració tributada a Déu pels sants i àngels en el cel. El rector expressa així 
el seu desig: que com en el Cenacle es va instituir la Eucaristia i allà també va ser la primera 
Pentecosta, així “de la adoració perpètua sorgeixi una nova Pentecosta per a l’església de 
Burgos”. 


