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Et Seguire - Worship.cat 
BENEIRÉ EL SENYOR 
Beneiré el Senyor, amb tot el cor. 
Lloaré el seu sant nom. 
Cantaré una cançó, de tot cor. 
Exaltaré el seu sant nom. 

S’aixeca el sol i és un dia nou. 
És temps d’una nova cançó. 
El que hagi de passar, 
El que jo no puc preveure… 
No m’impedeixi lloar el seu sant nom. 

El seu amor mai no tindrà fi. 
És Déu pacient, bondadós Senyor. 
El seu gran nom  
cantaré per sempre. 
10.000 raons tindré per celebrar. 

I quan el meu cor no tingui forces, 
La meva vida arribi a la fi 
Amb l’ànima  
seguiré lloant-lo 
10.000 anys més i per l’eternitat. 

INVOCACIÓ INICIAL 

HIMNE A LA LLUM I EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 
M. Lluïsa Cortès - Cants de la Litúrgia Bizantina 

Jesucrist resplendor celestial reflex gloriós del Déu sant. 
Llum que ve del cel, per omplir els nostres cors. 
El sol baixa plàcidament la nit vindrà a omplir-ho tot. 
Llum eternal davant vostre ens prosternem us adorem. 

Glòria a Vós, Pare Sant,  
Glòria a Vós, Jesucrist el Senyor 
Glòria a Vós, Sant Esperit 

Reveu la nostra lloança oh santa Trinitat. 

DE L’EVANGELI SEGONS SANT 
He 1, 1-6 

Aquell mateix dia, arribat el capvespre, Jesús diu als deixebles:  
—Passem a l’altra riba.  
Deixaren, doncs, la gent i se’l van endur en la mateixa barca on es trobava. L’acompanyaven altres 
barques. Tot d’una es va aixecar un gran temporal de vent, i les onades es precipitaven dins la barca fins 
al punt que ja l’omplien. Jesús era a popa, dormint amb el cap sobre un coixí. Ells el desperten i li diuen: 
—Mestre, ¿no et fa res que ens enfonsem?  
Així que es despertà, va increpar el vent i digué a l’aigua: —Silenci! Calla!  

Pàgina  de 1 4



Llavors el vent va parar i arribà una gran bonança. Jesús els digué: —Per què sou tan covards? Encara no 
teniu fe?  
Ells van sentir un gran temor i es deien l’un a l’altre: —Qui és aquest, que fins el vent i l’aigua l’obeeixen?  

OCEANS 
Worship.cat 

Em crides sobre de les aigües, 
on els meus peus, poden fallar. 
I allà et trobo en el misteri 
sobre el mar, caminaré. 

I cridaré fort el teu nom, 
Fixant-me en Tu per sobre del mar 
En el temporal, 
confiaré en que Tu ets amb mi 
I és que soc teu, i tu ets meu! 

La teva gràcia està per sobre 
de mars profunds, i insegurs. 
Quan els meus peus allí s’enfonsen 

Tu sempre hi ets, tu sempre hi seràs. 

I cridaré fort el teu nom, 
Fixant-me en Tu per sobre del mar 
En el temporal, 
confiaré en que Tu ets amb mi 
I és que soc teu, i tu ets meu! 

Esperit guia’m on confiï sense dubtes 
caminant sobre les aigües 
o allà on tu em cridis. 
Porta’m lluny, allà on creguis que puc 
créixer en la fe i fer-la sincera 
en presència del meu Déu. 

DELS SERMONS DE SANT AGUSTÍ D’HIPONA 
TRADUCCIÓ. Ferret, Núria. La Paraula era Déu. CPL. Emaús maior 6. Barcelona 2015 p.136 

Em disposo a parlar-vos, amb la gràcia de Déu, sobre la lectura del sant evangeli que acabem d’escoltar, 
per exhortar-vos perquè davant les tempestes i tràngols d’quest món, no dormi la fe en els vostres cors. 
Perquè alguns diuen: «No és cert que Crist, el Senyor, tingués domini sobre la mort, i tampoc no és 
veritat que el tingués sobre la son: ¿o és que la son nova vèncer, malgrat tot, al Totpoderós mentre 
navegava?. Si penseu així, senyal que Crist dorm en vosaltres; si, en canvi, està despert, ell vigila la vostra 
fe. Diu l’Apòstol: Que el Crist habiti per la fe en els vostres cors. És a dir, que el son de Crist és també el 
signe d’un sagrament. Els navegants són les ànimes que solquen aquest món en el tauló. També aquella 
barca era figura de l’Església. A més, tots i cadascun són temple de Déu i cadascun navega en el seu cor: 
i no naufraga, a condició que pensi coses bones. 
¿Has escoltat un insult? És el vent. ¿T’has irritat? Són les onades. Quan el vent bufa i s’encrespen les 
onades, s’enfonsa la nau, s’enfonsa el teu cor, fluctua el teu cor. Tan bon punt sents l’insult, tens ganes 
de venjar-te: si et venges, cedint al mal, has patit un naufragi. I això, ¿per què? Perquè Crist dorm en tu. 
¿Què vol dir que Crist dorm en tu? Que t’has oblidat de Crist. Desvetlla, doncs, a Crist, recorda a Crist, 
que vetlli en tu Crist; pensa en ell. ¿Què pretenies? Venjar-te. S’ha separat de tu, ja que mentre era 
crucificat, va dir: Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan. 

El qui dormia en el teu cor, no va voler venjar-se. Desvetlla’l, pensa en ell. El seu record és la seva 
paraula; el seu record és la seva veu de comandament. I si en tu vetlla Crist, et diràs a tu mateix: ¿Quina 
mena d’home sóc jo, que vull venjar-me? ¿Qui sóc jo per permetre’m d’amenaçar un altre home? 
Prefereixo morir abans que venjar-me. si quan esbufego, vermell d’ira, assedegat de venjança, abandonés 
aquest cos, no em rebria aquell que digué: Doneu, i Déu us donarà, perdoneu i sereu perdonats. Per 
tant, refrenaré la meva ira, i reprendré la pau del meu cor. Crist increpà el mar i seguí una gran bonança. 
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I el que acabo de dir sobre la ira, preneu-ho com a norma en totes les vostres temptacions. Neix la 
temptació: és el vent; t’alteres: són les onades. Desvetlla Crist, que parli amb tu. ¿Qui deu ser aquest, 
que fins el vent i l’aigua l’obeeixien? ¿Que qui és aquest, que fins el vent i l’aigua l’obeeixien?: La mar és 
d’ell, perquè ell l’ha feta; Per mitjà de la Paraula tot ha vingut a l’existència. Imita més aviat el vent i 
l’aigua: obeeix el Creador. A una ordre de Crist el mar escolta, ¿i tu et fas el sord? Escolta el mar, amaina 
el vent, ¿i tu esbufegues? ¿Què? Ho dic, ho faig, ho realitzo: ¿quina altra cosa és això sinó esbufegar i 
negar-se a recobrar la calma a una paraula de Crist? 

En els moments de pertorbació, no us deixeu vèncer per les onades. No obstant, i donat que al cap i a la 
fi som homes, si bufés el vent, si s’alcessin les passions de la nostra ànima, no desesperem: desvetllem a 
Crist, perquè puguem navegar amb bonança i arribar al port de la pàtria. 

SENYOR, US NECESSITO 
"Lord I need you" Matt Maher - traducció: Worship.cat 

Senyor meu, aquí em teniu. 
Vinc a Vós, i em sento viu. 
Si no hi sou, no tinc repòs, 
vostra veu guia el meu cor. 

Senyor meu us necessito! 
Sempre us necessito! 
Sou el meu far, el meu baluard. 
Déu meu, us necessito! 

Si el pecat fereix de mort, 
el vostre amor és molt més fort. 
Sou camí de llibertat, 
visc en Vós la santedat. 

L’oració és el consol 
quan el mal colpeja dur. 
I quan Vós no hi sou hi ha gran foscor. 
Sou Jesús la meva Llum! 

SALM 
Salm 97, 1-4 

Salveu-me, Déu meu! 
L’aigua em cobreix, m’estic ofegant; 
He caigut en un fangar sense fons 
i no tinc on posar els peus, 
em torbo mar endins 
i les onades se m’enduen. 

Estic rendit de tant cridar, 
tinc el meu coll adolorit; 
els ulls se’m consumeixen 
d’esperar el meu Déu 
A vós us prego, Senyor, 
en aquesta hora propícia; 

escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant, 
vós que sou fidel a salvar els amics. 
Traieu-me del fang, que no m’enfonsi, 
salveu-me del fons de la mar. 

Que no se m’emportin endins les onades, 
que el remolí no m’engoleixi 
i no tanqui, com un pou, la seva boca. 

El vostre amor, Senyor, vessa bondat; 
mireu-me, responeu, vós que estimeu tant. 
No em priveu de la vostra mirada, 
cuiteu a respondre, que estic en perill. 

PARENOSTRE 

BENEDICCIÓ 
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SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ  
Sota la vostra protecció 
ens refugiem, oh santa Mare de Déu. 
No desoïu les nostres súpliques,  
en les nostre necessitats. 
En tots els perills 
deslliureu-nos sempre. 
Verge gloriosa i beneïda. 

ÉS EL SENYOR    
(Jn 21, 7) Himne de l’Aplec de l’Esperit (Banyoles 2014) 

A la vora del llac  
repassant aquella xarxa    
vaig sentir com em cridaves pel meu nom. 
S’hi aplegà tanta gent  
que volien escoltar-te               
que vaig fer-te un lloc, per sempre, en el meu 
cor. 

I malgrat el temporal  
que amenaça d’enfonsar-me                    
jo confio que tu ets sempre al meu costat. 
I, com sempre, estens la mà  
i em treus d’un mar de dubtes,          
i puc dir ben fort que Tu ets el Senyor! 

És el Senyor qui m’ha donat la vida. 
És el Senyor qui em crida pel meu nom. 
És el Senyor qui mai no m’abandona. 
L’alegria del meu cor és el Senyor!!! 

Contemplant les multituds  
vas pujar a la muntanya          
i em vas mostrar el camí per ser feliç. 
I si no puc caminar  
em convides a aixecar-me    
carregant amb tot el pes del meu pecat. 

I malgrat el temporal... 

És el Senyor... 
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