
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA              curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                17 – 21 gener 

Aquest curs durant les estones d’acollida reflexionarem sobre el temps: Què podem aprendre del passat? 

Com viure el present? Què esperem del futur? 

Dilluns 17    

Jesús és de tothom, no només dels cristians. La seva vida i el seu missatge són patrimoni de la humanitat. 

Ningú a Occident ha tingut un poder tan gran sobre els cors. Ningú ha expressat millor que ell les inquietuds 

i interrogants de l’ésser humà. Ningú ha despertat tanta esperança. Ningú ha comunicat una experiència 

tan sana de Déu sense projectar sobre ell ambicions, pors i fantasmes. Ningú s’ha acostat al dolor humà de 

manera tan profunda i entranyable. Ningú ha obert una esperança tan ferma davant el misteri de la mort i 

la finitud humana. 

 

Jesús pot ser avui ferment de nova humanitat. La seva vida, el seu missatge i la seva persona conviden a 

inventar formes noves de vida sana. Ell pot inspirar camins més humans en una societat que cerca el 

benestar ofegant l’esperit i matant la compassió. Ell pot despertar el gust per una vida més humana en 

persones buides d’interioritat, pobres d’amor i necessitades d’esperança. 

Excuses https://www.youtube.com/watch?v=MWwJOGXuoRw&t=13s 

 

 

 

Dimarts 18 

Hem triat aquest vídeo perque enseña la importancia de mai perdre el teu objectiu passi el que passi. Si no 

sabem quins són els nostres objectius mai no podrem seguir endavant ja que sense objectius la vida no té 

sentit.  

https://www.youtube.com/watch?v=YW3QnkDu3kY 

 

Dimecres 19 

El passat i el futur només estan en el nostre cap, només son records i pensaments. En canvi, el present és 

real, és el que hem de viure, sentir i gaudir. Hem de deixar enrere el nostre passat i centrar-nos en el ara, 

tenint en compte els aprenentatges obtinguts en el passat per ser la millor versió de tu! Viu el present, que 

d'aquí uns segons serà passat! . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AV80AnAxF_A  

 

 

Dijous 20 

Aquest vídeo serveix per reflexionar sobre el canvi climàtic ja que durant aquest últims anys el canvi 

climàtic és una de les coses que més preocupa al mon sencer i que més pot arribar a afectar-nos. Aquest 

vídeo tracta sobre com plantejar-nos el futur del nostre món. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o 

 

Divendres 21 

En aquest vídeo, podem observar un clar exemple de que a vegades senzillament deixem passar el temps 

sense aprofitar-lo. A la vida tenim dues opcions: existir o viure. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLIIQCSIEWY 
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