
50 Motius
per fer el 
Camí
d’Emaús

És una trobada de divendres a la tarda a 

diumenge a la tarda en una casa 
d’espiritualitat.

S’anomena recés, pel fet de tractar-se d’una
trobada allunyada de la realitat quotidiana en 
la que es possibilita el trobar-se amb un 

mateix, a través de l’encontre amb

Crist.

Durant la trobada hi ha xerrades, moments de 
pregària, temps per compartir en grup, 
dinàmiques diverses i testimonis de fe de 
persones que expliquen com la seva vida

ha canviat i ha trobat veritablement sentit.

Per a molts, suposa un primer encontre, per a 
d’altres un retrobament. Però de ben segur
que ajuda a revifar una flama que no 

sempre és fàcil de mantenir encesa

en la vida.

El seu nom ve d’Emaús, un poblet prop de 
Jerusalem, en el que va tenir lloc una
trobada especial de dues persones

amb Jesús de Natzaret. Aquelles
persones van descobrir el sentit de llurs vides i
van sortir plenament renovades.  El text es
troba a l’evangeli de Sant Lluc, capítol
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Els 50 motius
1. Perquè si algú t’ha convidat a fer-lo és perquè
t’estima molt.
2. Perquè és un regal únic.
3. Perquè no se sap massa bé què va a passar a 
Emaús.
4. Perquè és impossible descriure l’experiència
d’Emaús, cal viure-la.
5. Perquè és una experiència inoblidable i irrepetible.
6. Perquè no s’assembla a res que et puguis
imaginar.
7. Perquè només es fa una vegada a la vida.
8. Perquè a Espanya ja han ‘caminat’ més de 17.000 
persones.
9. Perquè no és una moda. Aquests recessos es fan 
des de  l’any 1978.
10. Perquè a Emaús es respira una alegria que
desborda i contagia.
11. Perquè tot el que passa a Emaús, es queda a 
Emaús.
12. Perquè no és un recés en silenci, és un recés
dinàmic.
13. Perquè està basat en experiències personals i
testimonis de vida.
14. Perquè a Emaús hi poden anar tot tipus de 
persones. Laics i religiosos. Persones allunyades de 
l’Església o d’altres confessions. Batejats i no 
batejats. Ateus convençuts o agnòstics. Persones
amb una vida sagramental tèbia, allunyades de la fe, 
plenes de desesperança, etc. Tothom hi és ben rebut.
15. Perquè a Emaús no es jutja a ningú.
16. Perquè el que es viu a Emaús perdura en el cor
del qui hi  participa durant molt temps.
17. Perquè el què visquis allà canviarà les prioritats a 
la teva vida.
18. Perquè les emocions ininterrompudes no cessen
al llarg del cap de setmana, així com innombrables
sorpreses.
19. Perquè es produeixen autèntics miracles. Ho 
podràs comprovar en els altres i, potser, en tu mateix.
20. Perquè és una experiència espiritual que et 
canviarà, del tot, la vida.
21. Perquè t’alliberarà de les pors que tenallen la teva
vida.

39. Perquè cada cop que se celebra un Recés hi ha 
molta gent que resa, abans, durant i després, pels
‘caminants’ i ‘servidors’ i també pels seus fruits. A 
aquesta oració s’hi uneixen, també, convents i
comunitats religioses.
40. Perquè al final, és l’Esperit Sant qui mourà el teu
cor. 
Per tant, escolta el teu cor, ell et dirà si és el moment 
de fer Emaús.
41. Perquè el magnífic ambient que es viu entre 
‘caminants’ i ’servidors’, unit a l’encontre amb Crist, 
provoquen un impacte afectiu en la persona, que la 
porten a posar-se de nou en marxa, en la seva vida
cristiana.
42. Perquè a Emaús t’alliberaràs de la càrrega
pesada que tenalla la teva vida.
43. Perquè si no coneixes Jesús, a Emaús tindràs
l’ocasió de conèixer-lo.
44. Perquè si t’has barallat amb Déu, a Emaús tindràs
l’ocasió de reconciliar-te amb Ell.
45. Perquè durant les primeres hores del recés quasi 
tothom es pregunta què fa allà, però a mesura que
passen les hores, tot sembla cobrar sentit i un mateix
comença a obtenir respostes.
46. Perquè la immensa majoria de les persones -por
no dir totes- que fan aquest recés, al final acaben tan 
felices que senten una necessitat imperiosa de 
convidar-ne a altres del su entorn, a que també el 
facin.
47. Perquè a tots ens va bé desconnectar del món i
de l’estrès diari, encara que només sigui un cap de 
setmana.
48. Perquè, no ens enganyem, quant temps fa que no 
et dediques un cap de setmana només a tu?
49. Perquè molta gent et dirà que no és necessari fer
un recés d’Emaús i, per descomptat que no ho és, 
però el meu consell és que el facis. Confia en mi.
50. Perquè val la pena. Per tant, feu Emaús, només
perdreu (o, millor dit, guanyareu) un cap de setmana.

22. Perquè et regalarà una esperança renovada.
23. Perquè venir a Emaús, et canvia la perspectiva
de la vida en el pla personal, però també en 
l’espiritual.
24. Perquè a Emaús comprens que viure una vida
impregnada per l’amor a Déu, reverteix en grans 
beneficis personals, per molts patiments, problemes
i angoixes que tinguis.
25. Perquè a Emaús el ‘caminant’ sent al seu cor
l’anunci de la misericòrdia.
26. Perquè quan un se sent estimat, com passa a 
Emaús, creix en el goig de ser redimit i de ser
perdonat.
27. Perquè t’adonaràs que és possible transformar
els teus egoismes en una humilitat alegre i en 
senzillesa.
28. Perquè viuràs des del primer moment del recés, 
el do extraordinari de Déu a la teva ànima.
29. Perquè Emaús et permetrà viure una infinitat
d’experiències que mouen les emocions humanes
més satisfactòries.
30. Perquè a Emaús descobriràs, encara que no t’ho
creguis, que és possible donar un nou rumb a la 
teva existència.
31. Perque se t’obrirà la gran oportunitat de valorar
la vida en totes les seves dimensions.
32. Perquè et permetrà contemplar els teus
problemes des d’una altra òptica.
33. Perquè marcarà l’inici d’un nou camí, un 
peregrinar amb una perspectiva diferent amb la que
s’arriba al recés.
34. Perquè Emaús et permetrà comprendre que és
possible estimar cada dia més a Jesús i, a través
d’aquest amor, aprendre a estimar cada dia més a 
les persones amb les que convius.
35. Perquè experimentaràs una gran serenitat
interior i una transformació que t’omplirà de goig
i d’esperança.
36. Perquè no hi ha res més impressionant que
sentir com Déu t’estima.
37. Perquè, encara que no t’ho creguis, Jesús
sempre ha caminat al teu costat, però eres
incapaç de reconèixer-lo. Ell mai t’ha deixat sol.
38. Perquè és una medicina que curarà les 
ferides més ocultes del teu cor.


