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Aquesta sèrie d’acollides se centren en reflexionar sobre “conviure en un planeta sostenible”. I és que la 

vida del planeta és el nostre futur. 

Dimarts 19. El final más inesperado  https://www.youtube.com/watch?v=LQbbQazJi4g 

EL NOU ROSTRE DE DÉU 

No van tornar a ser els mateixos. La trobada amb Jesús, ple de vida després de la seva execució, va 

transformar totalment els seus deixebles. Van començar a veure-ho tot de manera nova. Déu era el 

ressuscitador de Jesús. Van treure'n les conseqüències aviat. 

Déu és amic de la vida. Ara no n'hi havia cap dubte. El que havia dit Jesús era veritat: «Déu no és Déu de 

morts, sinó de vius». Els homes podran destruir la vida de mil maneres, però, si Déu ha ressuscitat Jesús, 

això vol dir que només vol la vida per als seus fills. No estem sols ni perduts davant la mort. Podem comptar 

amb un Pare que, per sobre de tot, fins i tot per sobre de la mort, ens vol veure plens de vida. D'ara 

endavant només hi ha una manera cristiana de viure. Es resumeix així: posar vida on altres hi posen mort. 

Déu és dels pobres.  L'última paraula no la té Tiberi ni Pilat, l'última decisió no és de Caifàs ni d'Anàs. Déu és 

l'últim defensor dels que no interessen a ningú. Només hi ha una manera d'assemblar-se a ell: defensar els 

petits i els indefensos. 

Déu eixugarà les nostres llàgrimes.  Ara sabem com és Déu. Un dia ell «eixugarà totes les nostres llàgrimes, i 

no existirà més la mort, no hi haurà crits ni fatigues. Tot això haurà passat». 

 

Dimecres 20 

Aquests dies a moltes ciutats i pobles de casa nostra s’han fet trobades per reivindicar la pau a Ucraïna i a 
tot arreu on hi ha guerres. En moltes trobades  s’ha fet servir una cançó que és una pregària que repeteix: 
dóna’ns la pau. No cal dir res més. 
https://www.youtube.com/watch?v=cOj4zEuNki0 
 

Dijous 21 

La pau no surt espontàniament, cal treballar per la pau, cal educar per la pau. 
https://www.youtube.com/watch?v=0JqlcbMJGUU&t=17s 

 

Divendres 22 

Avui celebrem sant Jordi… Però què celebrem amb sant Jordi? Quin és l’origen d’aquesta festa? 
https://www.youtube.com/watch?v=06inzBrf6Ps 
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