
Parròquia de Sant Gervasi i Sant Protasi 

Pl. Bonanova, 12 (08022) 

Els dilluns de 20:30 a 22 hores, 

del 16/10 al 13/11 del 2017 

Què sentirem i compartirem? 

Estem oberts a les sorpreses de Déu? 

O ens tanquem, amb por, a les 
novetats de l’Esperit Sant? 

Estem decidits a recórrer camins 
nous?  

(de l’homilia del Papa Francesc 
Pentecosta a Roma - 2017) 

Organitza: 

 Grup de pregària de la Parròquia. 
https://bonanova.cat 

 Renovació Carismàtica Catòlica en 

l’Esperit (RCCeE) 
https://renovacio.cat 

Contactar amb: 
 Carla Costa  

Correu-e: mcosta463@gmail.com 

Mòbil o watsup: +34 657 691 402 

 

 Ramon Rubinat 

Correu-e: ramón.rubinat@proaudit 

Mòbil o watsup: +34 609 826 594 

Qui és Jesús 

per a tu? 

Coneixes com 

actua l’Esperit 

Sant? 

VINE I VEURÀS! 

16/10 Presentació i primer tema: 

“Déu t’estima” (Carla Costa) 

 

23/10 “Jesús és viu i és el Senyor” 

(Ramon Rubinat) 

 

30/10 “Convertiu-vos a Jesús.  

Jesús Salvador”   

(Ascensió Zaldívar) 

 

04/11 (dissabte) - Recés d’un dia: 

“Rebreu el do de l’Esperit 

Sant” (Fra Josep M. Massana) 

“Viure en l’Esperit” 

(Fra Josep M. Massana) 

 

06/11 “Créixer en l’Esperit” 

(Ricardo Martínez) 

 

13/11 “Caminar en l’Esperit”  

(Beatriz Martínez) 

Vols omplir de goig 

la teva vida? 

Seminar i  de  

“INICIACIÓ A  LA  VIDA   

EN  L’ESPERIT  

En què creu 

el cristià? 



Vols canviar la teva vida però no saps 
com? Milions de persones ho han fet 
mitjançant aquest seminari... 

Al llarg del segle XX i ara XXI, un  aire  
nou de l’Esperit Sant  s’ha deixat sentir a 
l’Església. La Renovació Carismàtica va 
néixer amb vocació  renovadora i 
evangelitzadora. És essencialment 
ecumènica, ja que la trobem en totes les 
denominacions cristianes amb semblants 
característiques. 

La Renovació Carismàtica és “un 
derramamiento impetuoso y gratuito del 
Espíritu Santo para renovar a la Iglesia 
(el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo), 
para llevar a los hombres a un encuentro 
personal con Jesús como Señor y 
Salvador, para sumergirnos en el río de 
su gracia, de sus dones y de sus 
carismas, y para lanzarnos a la conquista 
del mundo para anunciar al mundo que la 
muerte ha sido vencida, que Alguien la ha 
derrotado y que hay esperanza para 
todos los hombres”. (Vicente Borragán, 
dominic). 

La RC és com una nova Pentecosta. Hem 
d’entrar en aquella mateixa experiència 
que van tenir els apòstols i tenir una 
Pentecosta personal! 

Intueixes que pot haver un altre tipus de 
vida que et doni més goig i pau? 

Si la teva resposta és afirmativa tens la possi-
bilitat d’assistir aquestes setmanes a un 
“seminari”  que té com a objectiu compartir 
amb altres germans el kerigma, missatge 
central de la fe cristiana, i descobrir que es 
pot viure d’altra manera gràcies a l’Esperit 
Sant. 

Aquest seminari és gratuït. Tothom pot assis-
tir-hi. No importa la vida que hagis portat, ni 
la teva molta o poca fe. Tothom és benvingut. 
El Senyor t’està esperant amb els braços 
oberts per vessar sobre teu tot el seu amor i 
misericòrdia. 

QUI HI POT ASSISTIR? 

No importa l’edat que tinguis. La bona nova 
és per a tothom. Es pot assistir al seminari 
de manera anònima. No es passa llista. Hi 
ha plena llibertat per a començar-lo i per a 
deixar-lo quan cadascú ho trobi oportú. 

QUI ORGANITZA AQUEST SEMINARI? 

El Grup Bona Nova, de la Renovació Caris-
màtica Catòlica en l’Esperit (RCCeE)  

Som el grup de pregària present a la Parrò-
quia des de fa més de 30 anys (exactament 
des del febrer de 1984), on ajudem en l’ani-
mació dels cants de la missa dominical de les 
20:30 h, al consell pastoral i en altres serveis 
que se’ns demani. 

QUAN COMENÇA EL SEMINARI? 

El proper dilluns 16 d’octubre, a la sala 
parroquial, començarem amb un pica-pica, 
ens coneixerem i, a continuació comparti-
rem el tema central del dia des d’una ves-
sant testimonial. 

Començarem a les 20:30  per acomiadar-
nos a les 22 hores. 

PER QUÈ S’ORGANITZA AQUEST SEMINARI? 

Volem respondre a la crida que el mateix 
Papa Francesc féu la passada Pentecosta 
2017, a Roma, on la Renovació Carismàtica 
Catòlica celebrava el 50è aniversari:  

NO ES COMENÇA A SER CRISTIÀ PER UNA DE-

CISIÓ ÈTICA O UNA GRAN IDEA , SINÓ PER LA 

TROBADA AMB UN ESDEVENIMENT , AMB UNA 

PERSONA ..."  
(PAPA BENET XVI)   

 

(…) “Queridos hermanos y hermanas, les 
deseo un tiempo de reflexión, de memoria 
de los orígenes. Un tiempo para sacar de 
las espaldas todas aquellas cosas que 
hemos ido añadiendo con nuestro "yo", y 
transformarlo en escucha y en alegre aco-
gida del Espíritu Santo que actúa dónde y 
cómo quiere”. 

(…) “Compartid con todos la gracia del 
bautismo. Espero de vosotros una evan-
gelización con la Palabra de Dios, anun-
ciando que Jesús está vivo. Que deis 
testimonio del ecumenismo espiritual. Que 
permanezcáis unidos en el amor, en la ora-
ción al Espíritu”. 


