
Pren-te temps per a pregar 

1. Les mans 



LES MANS 

Entrada 
 

• Fem SILENCI 

• Encenem l’ESPELMA 

• Ens trobem amb JESÚS 

 

• Podeu posar aquesta música de fons: 

      https://www.youtube.com/watch?v=AMYGQhc3dPo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMYGQhc3dPo
https://www.youtube.com/watch?v=AMYGQhc3dPo


LES MANS 
Contemplació 
 
Lectura p.18 

“Les mans que a mi m’agraden són aquestes…unes mans amigues” 

 

      



Text Bíblic 

Jesús camina sobre l'aigua  (Mc 6,45-52; Jn 6,16-21) 
 

Tot seguit, Jesús va fer pujar els deixebles a la barca i els manà que passessin al davant d'ell cap a l'altra riba, mentre ell acomiadava la  

gent.  Després d'acomiadar-los va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Al vespre encara era allà tot sol.  La barca ja s'havia allunyat un 

bon tros de terra, i les ones la sacsejaven, perquè el vent era contrari. A la matinada, Jesús va anar cap a ells caminant sobre l'aigua.  

Quan els deixebles el veieren caminant sobre l'aigua, es van esglaiar i es digueren: 

--És un fantasma! 

I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els digué: 

--Coratge! Sóc jo. No tingueu por! 

Pere li contestà: 

--Senyor, si ets tu, mana'm que vingui caminant sobre l'aigua. 

Jesús li digué: 

--Vine. 

Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent era fort, es va acovardir. Llavors  

començà d'enfonsar-se i cridà: 

--Senyor, salva'm! A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li: 

--Home de poca fe! Per què has dubtat? 

Llavors pujaren a la barca, i el vent va parar. Els qui eren a la barca es prosternaren davant d'ell i exclamaren: 

--Realment ets Fill de Déu. 

 

 





Jesús, t’ofereixo les meves 

mans plenes de…. 

Escriu la teva ofrena en un full o en el dibuix del contorn de la 

teva ma i porta-li a Jesús… 



LES MANS 

Pregària Lectura p.22 

 

Pare, gràcies per la meravella que són les mans: 

amb elles treballem, acolllim, acariciem, 

servim, encoratgem, preguem, 

mengem, ens divertim… 

Elles són expressió del que som i sentim. 

Fes, Pare, que mai no utilitzem les mans 

per fer-nos mal ni per fer mal,  

que les tinguem sempre obertes, 

a punt per al servei i per a la pregària.  
 

 

 



LES MANS 

Comiat 

 
Cançó:  “Mans a les mans”   

 

https://vimeo.com/117679999 

 

 

 

https://vimeo.com/117679999

