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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

TINGUEM L’ESPERIT AMB DÉU 

 De l’Epistolari de santa JOAQUIMA DE VEDRUNA 
 

Salut amb lo Senyor. Tinguem l’esperit amb Déu, que tot ho 
pot, i emprendrem el que vulgui. Confiança, que amb Jesús i 
tenint a Jesús tot sobra. L’esperit de Jesucrist no vol altra cosa: 
practicar la caritat i la humilitat i passar amb pobresa.  

Sí, avivem la fe, tinguem confiança i practiquem la caritat, i 
aconseguirem la benedicció de la santíssima Trinitat. I supli-
quem a nostra Mare santíssima, la divina Pastora de les àni-
mes, que amb son gaiató nos guiarà.  

Des de mitja coresma, en ma companyia tinc nou filles espi-
rituals amb aprovació del senyor bisbe. l ens apliquem a ense-
nyar noies que, per lo present, ja ne vénen onze; i després, 
quan nos demanen per vetllar alguna casa de la ciutat, n’hi van 
dues, ja que no poden anar soles. l lo dia, s’ha de treballar per 
menjar. Déu nos oeix en tot, perquè si lo treball no arriba, a al-
guna bona ànima Déu li toca el cor.  

Confio que lo Senyor farà que tot ho farem com sia la sua 
dolcíssima i amabilíssima voluntat. Quan un se deixa als bra-
ços del bon Jesús, ell cuida de nosaltres, i aixís ho farà ara; per 
nostra part, tinguem esperit, empresa, diligència, que tot ho be-
neirà el bon Jesús. 

Que lo nostre fi no sia més que un, això és: lo bé del pròxim i 
dar glòria a Déu. Lo Senyor se cuida i tot ix a llum. Supliquem 
les tres virtuts: fe, esperança i caritat, i Déu ho beneirà.  

Estic prompta a fer la voluntat de Déu i a servir el bon Jesús. 


