


FESTIVITAT DEL CORPUS 
Pregària amb sororitat
ALCEM LA VEU – Catalunya 

11 de juny a les 19h           2020



L’esperit vindrà a nosaltres,           

no tingueu por d’obrir de bat a bat,        
el nostre cor, al seu amor.

Ens trobem avui, plenes del temps pasqual ja viscut: 
la pentecosta és la festa de les flors i de l’ou com balla,  
viva expressió del que anomenem la pasqua granada,  
que celebra el cicle de la vida i el moviment continu del temps  
que ens permet renéixer i renovar-nos en l’amor. 

Conscients dels dons rebuts,  
riques dels talents que ens reconeixem les unes a les altres, 
joioses i confiades perquè l’Esperit d’Amor és amb nosaltres,  

celebrem avui la festivitat del Cos i la Sang del Crist, 
Vida donada perquè també nosaltres puguem ser Vida plena.

música Jarabe de Palo 
Concha

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs 
Cançó “Eso que tú me das” Jarabe de Palo 

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs


1. Tenim set d’aigua viva       

Com la dona samaritana al costat del pou, tenim set d’aigua viva,  
sobretot en aquests temps difícils i estranys de confinament,  
en què ens reconeixem amb pors, inseguretats, desconfiances... 

Volem fer-hi present: 
- el patiment de malalts i de les famílies que han perdut la feina,  
- les dones i infants que han patit violències i abusos, 
- la solitud en què ha mort molta gent gran,  
- i, a la vegada, ens sentim agraïdes per la solidaritat que ha sorgit entre nosaltres. 

El Crist ens convida a néixer de nou, a néixer de l’aigua i de l’esperit.  
Des de l’experiència de vulnerabilitat, Maria Mercè Marçal ens parla de desnéixer: 

    Morir: potser només 
   perdre forma i contorns, 
   desfer-se, ser 
   xuclada endins 
   de l’úter viu, 
   matriu de déu 
   mare: desnéixer. Neus



Des de la benedicció de 
la creació, estic 
contenta de ser qui soc, 
del meu cos, que no és 
només el meu físic o el 
meu sexe, és des d’on 
puc pensar, estimar i 
actuar.

Pili



El cos és la nostra presència, epifania de la nostra persona, revelació.  
La Paraula es fa cos i s’expressa a través del pensament, la paraula, 
l’acció, que es corresponen amb el cor, la boca, les mans. 
 

El cor és el lloc de la intel·ligència i 
l’amor, de la vulnerabilitat i la 
consciència.  
Déu ens ha donat “un cor per 
pensar” (Si 17, 6). Ens diu “convertiré el 
vostre cor de pedra en un cor de 
carn” (Ez 36, 25), espai de misericòrdia i 
acollida,  
on es recobra la dignitat, l’autoestima  
i s’hi cultiva l’esperança. 

      

Laura



L’autenticitat del cor s’expressa en la mirada;  
els ulls són expressió de la lucidesa, de l’amor; 

viure amb els ulls oberts a la realitat ens 
permet copsar l’originalitat de cada persona, 
trencar prejudicis, detectar injustícies,  
ser sensibles, veure possibilitats d’acció

Eli



La paraula i el silenci entren al 
nostre cos a través de l’oïda, 
via de la comprensió i 
l’acollida;  
saber escoltar és fer callar 
l’ego, descentrar-se; 
descobrir la presència 
amagada, prudent, subtil.

Quan la Paraula es fa oïda, el transforma en 
oïda de deixeble; oïda que sent el clam del 
poble, els crits de les pobres, de les violentades, 
de les abandonades i silenciades.     

Concha



A través de la boca respirem i ens comuniquem; mengem, bevem, besem;  
saber parlar i saber callar és de sàvies.  
Quan la Paraula es fa cos a la boca, anuncia vida per a totes i tots, 
proclama la grandesa de Déu i canta camins d’alliberament per al poble.

Maria va pronunciar un sí fidel i confiat 
que li permeté donar a llum la Llum;  

la samaritana tastà l’aigua viva que 
Jesús li oferí i Tamar denuncià amb 
coratge la injustícia,  

Febe, Júnia, Prisca i tantes altres, 
proclamen l’evangeli i són apòstols i 
líders de les primeres comunitats.

Neus



Les mans, via del tacte, del contacte, de les carícies i les 
abraçades; expressen la possibilitat de fer i de relacionar-nos. 
Quan la Paraula es fa mans, les transforma en instruments de 
cura dels altres, de la natura, de l’entorn.

Laura



Els peus són el símbol de l’orientació 
i la direcció que pren la nostra vida.  

Cap on camines? Amb qui camines? 
Com camines?  

Les teves passes poden ser 
arriscades, fermes, pacífiques, guia 
per a altres, capaces de dansar, 
d’aturar-se per atendre, 
d’emprendre nous camins...

Eli



https://youtu.be/RyKpQFfRqWk 

Fotos del nostre cos o de part del nostre cos

https://youtu.be/RyKpQFfRqWk


2. Pregària comunitària 

Us convidem a formular breus pregàries a través del xat que us hagin 
suggerit les reflexions de l’espiritualitat del cos, o que vulgueu compartir 
en aquest moment. 

Concha



3. Lliurament de Jesús: el Pa de Vida 

  
“Totes, tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, dones, barons, infants, joves, 
hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos i totes, tots, hem rebut 
com a beguda un sol Esperit” (1Co 12.13) 

    “El pa que jo donaré és la meva carn: perquè doni vida al món.   
   La meva carn és un veritable menjar i la meva sang, una      
  veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang     
 està en mi i jo en ella.” (Jn 6, 51-58) 

  
    [silenci (3 min)/ comentari de les lectures] 

Eli lectures 
Neus comentari



La salvació està present en les paraules i gestos de Jesús: «Preneu, 
mengeu-ne: això és el meu cos. [...] Beveu-ne tots, que això és la meva 
sang» (Mt 26,26-28). 

La salvació està present i activa en els cossos de les dones. Cossos que 
es desgasten mentre llauren la terra, mentre treballen a les fàbriques i a 
casa, remenant cassoles i netejant pisos;  filant, teixint, cosint i rentant 
roba; cossos que pensen, que ensenyen, que investiguen, que parlen 
en públic; dones que organitzen, lideren lluites i dirigeixen cants; cossos 
que es multipliquen en altres vides i en les vides dels altres. És el cos de 
cada dona, eucarísticament donat per ser lliure i per donar la vida als 
altres.  

          (Clara Luchetti Bingemer- CiJ, n.211) 

Pili



4. PREGÀRIA FINAL 

En la festa del Corpus de sang, s’acompleix la promesa del Crist ressuscitat: 

[convit a recitar la pregària totes, tots junts, en veu alta, encara que amb els micròfons apagats] 

Aquesta és la meva aliança definitiva amb vosaltres i amb la humanitat sencera: 
vosaltres sereu el meu cos visible que és capaç d’acollir 
i la meva sang que es torna vida, 
jo seré el pa que us alimenta 
i el vi que us alegri i il·lusioni sempre. 

Jo alimentaré el vostre cos i la vostra esperança, 
us enfortiré, notareu la meva tendresa, 
mantindré la vostra flama d’amor viva. 
De les vostres entranyes ermes 
en naixerà un jardí frondós, 
de verd novell i flors primeres 
perquè pugueu créixer i madurar, 
perquè pugueu gaudir així, de la plenitud i la meva gràcia. 

Laura



Cançó ADÉNTRATE 

https://www.youtube.com/watch?v=5c2QKIkV1tc 

https://www.youtube.com/watch?v=5c2QKIkV1tc


Benedicció del nostre cos. 
Cada batec , cada empremta , cada moment a la nostra pell, és una part de la nostra 
història personal,  tota una vida beneïda per Déu tot Amor.  

“Et beneeixo ara i sempre:  
 Que el teu front mostri els solcs de la vida , obert als vents que arriben . 
 Que els teus ulls es sorprenguin cada dia i et guiïn sempre més enllà. 
 Que el teu nas olori les gotes de vida donada i viscuda, a cada persona i  
circumstància  com a única, 
 Que la teva boca tingui la paraula disposada a l’anunci de la Bona Noticia, que  
l’acompanyi el somriure i els petons , que sigui veu dels que no en tenen. 
 Que les teves mans  acaronin, agafin , i  estiguin obertes i també acollides en  el mar  
infinit d’altres mans. 
 Que el teu cor bategui per compartir dolors i alegries i et faci viure el quotidià  d’una  
forma nova. 
 Que a l’espiral del teu melic conflueixin totes les energies de la creació sencera. Que  
sentis a les teves entranyes, el ritme del teu ésser solidari i universal. 
 Que els teus peus  et facin caminar  arreu  amb dignitat , que estiguin disposats a  la  
trobada. 
 Que cada teixit del  teu cos , senti  el meu alè de vida.” 
  
Perquè ens sabem que, sent nosaltres mateixes ,som benedicció seva; 
 ens acomiadem sentint-nos beneïdes en tot el que som i tenim i disposades a continuar el 
camí. 

Pili



Bona festivitat del Corpus!
Gràcies per participar de la pregària 

ALCEM LA VEU 


