
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CANT D’ENTRADA: SEMBRADORS D'ESPERANÇA  
 
He escoltat, oh Senyor, la Paraula que has sembrat  
però no he comprès allò que Tu em vols dir;  
com llavor que els ocells s'han endut i s'han menjat  
perquè ha caigut arran d'un dur camí...  
 
He escoltat, oh Senyor, la Paraula que has sembrat 
però no he deixat que arreli en el meu cor; 
com llavor que ha caigut en aquell terreny rocós 
i es marceix aviat davant l'adversitat...  
 
obriré el meu cor perquè hi pugui arrelar la Paraula... com terra bona!  
i amb el teu Esperit la faràs créixer ben alt i llavors... donarà fruit!!!  
 
I SEREM AL MÓN SEMBRADORS D'ESPERANÇA!  
I SEREM AL MÓN SEMBRADORS D'ESPERANÇA!!!(2)  
 
He escoltat, oh Senyor, la Paraula que has sembrat 
però m'ofeguen els problemes d'aquest món; 
com llavor que ha caigut envoltada enmig d'uns cards 
que quan creixen no la deixen respirar...  
 
obriré el meu cor perquè hi pugui arrelar la Paraula... com terra bona! 
 i amb el teu Esperit la faràs créixer ben alt i llavors... donarà fruit!!!  
 
I SEREM AL MÓN SEMBRADORS D'ESPERANÇA! 
I SEREM AL MÓN SEMBRADORS D'ESPERANÇA!!!(2)  
 
 
 
2. MONICIÓ INTRODUCTÒRIA 
 
 
 



3. SALM: El Senyor m’il·lumina i em salva 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur  
que protegeix la meva vida: 
Quan m’envesteix la gent malvada 
per devorar-me tot sencer, 
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por?  
Ni que acampi contra mi tot un exèrcit, 
el meu cor no tindrà por; 
per més que em declarin la guerra, 
jo em sentiré ben confiat. 
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva, 
Una llum ha brillat enmig del món 
La foscor no ha pogut ofegar-la... 
Res no em fa por! 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por?  
Una cosa he demanat al Senyor 
i la desitjo amb tota l’ànima: 
poder viure a la casa del Senyor 
tots els dies de la meva vida, 
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por?  

Ell m’amaga al seu recer 
en dies de desgràcia; 
m’encobreix sota la seva tenda, 
em porta dalt la roca inaccessible.  
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
  
El Senyor m’il·lumina i em salva, 
Una llum ha brillat enmig del món 
La foscor no ha pogut ofegar-la... 
Res no em fa por! 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por?  
No m’amaguis la mirada, 
no t’indignis contra mi, 
tu que ets el Déu que em salva. 
No em deixis abandonat, 
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva: 
qui em pot fer por?  
No em deixis a mercè dels adversaris 
que declaren contra mi. 
Fruiré en el país de la vida 
de la bondat que em té el Senyor. 
Qui em pot fer por? Qui em pot fer por? 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva, 
Una llum ha brillat enmig del món 
La foscor no ha pogut ofegar-la... 
Res no em fa por! 

 
 
 
4. EVANGELI (Mt 13, 1-9) 
 
Aquell dia, Jesús va sortir de la casa i es va asseure vora el llac. Es reuní tanta gent entorn d’ell, que 
va haver de pujar en una barca i s’hi assegué. La gent es quedà vora l’aigua. Ell els va parlar 
llargament en paràboles. Deia: 
  —Un sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí; 
vingueren els ocells i se les van menjar. Unes altres llavors van caure en un terreny rocós, on hi havia 
poca terra, i de seguida van germinar, ja que la terra tenia poc gruix; però, quan sortí el sol, recremà 
les plantes, i es van assecar, perquè no tenien arrels. Unes altres llavors van caure enmig dels cards; 
els cards van créixer i les ofegaren. Però una part de les llavors va caure en terra bona i donà fruit: 
unes llavors van donar el cent, unes altres el seixanta, unes altres el trenta per u. 
   »Qui tingui orelles, que escolti. 



5. COMENTARI-TESTIMONI,  a càrrec del Sr. Arquebisbe 
 
 
6. DINÀMICA: SEMBRADORS DE LA PARAULA (reflexió i pregària), a càrrec dels diversos àmbits 
de la pastoral 
 
 
7. PARE NOSTRE 
 
 
8. ORACIÓ FINAL I BENEDICCIÓ 
 
 
9. CANT FINAL: ANEU, ANUNCIEU! 
 
ANEU I ANUNCIEU 
LA BONA NOVA DE L'EVANGELI 
ANEU I ANUNCIEU 
QUE JESUCRIST ÉS VIU 
I EN ELL HEM ESTAT SALVATS!!! 
 
Aneu per tota la terra 
és Ell, el Senyor, qui us envia. 
És abundant la collita 
però són pocs els segadors... 
 
Potser us sentiu indefensos 
com anyells enmig dels llops, 
però el Senyor us protegeix, 
anuncieu-lo sense cap por!!! 
 
 
 
 
 
 

ANEU I ANUNCIEU 
LA BONA NOVA DE L'EVANGELI 
ANEU I ANUNCIEU 
QUE JESUCRIST ÉS VIU 
I EN ELL HEM ESTAT SALVATS!!! 
 
No porteu massa equipatge 
agafeu allò necessari. 
I no deixeu que us distreguin 
quan encara no heu arribat... 
 
A tots aquells que us acullin 
jo els dono la meva pau. 
Però si algú us rebutja 
espolseu-vos la pols del camí!!! 
 
ANEU I ANUNCIEU 
LA BONA NOVA DE L'EVANGELI 
ANEU I ANUNCIEU 
QUE JESUCRIST ÉS VIU 
I EN ELL HEM ESTAT SALVATS!!! 

 


