
SOM EL QUE DONEM              curs 2022-2023 

150+1                     3-7 octubre 

ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT   

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 

 

Dilluns 3 

Fe autèntica  https://www.youtube.com/watch?v=vT2uqZR-X6E&t=3s 

PREGAR DES DEL DUBTE 

El dubte pot ser el millor revulsiu per despertar d'una fe infantil i superar un 

cristianisme convencional. El primer no és trobar respostes als meus 

interrogants concrets, sinó preguntar-me quina orientació vull donar a la 

meva vida. ¿Desitjo realment trobar la veritat? Estic disposat a deixar-me 

interpel·lar per la veritat de l'Evangeli? ¿Prefereixo viure sense cercar cap 

veritat? 

L'important és veure si el nostre cor cerca Déu o més aviat el defuig. 

Malgrat tota mena d'interrogants i d'incerteses, si de debò cerquem Déu, 

sempre podem dir des del fons del nostre cor aquesta oració dels deixebles: 

«Senyor, augmenta’ns la fe». Qui prega així ja és creient. 

 

Dimarts 4 

Moltes vegades ens deixem emportar per les primeres aparences i no tenim 
en compte com és una persona realment. Si posem l’esforç per mantenir 
una ment oberta, podem crear amistats meravelloses que poden durar tota 

la vida. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eUnfLk-S33o 

 

Dimecres 5 

Durant el nostre dia a dia no donem el valor que es mereix al temps. El 
temps és un fet limitat, no dura per sempre, per tant, l’hem d’aprofitar, ja 
que arribarà algun moment en que se’ns haurà acabat, i no hi podrem fer 

res. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0psXSR8dZYo 
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Dijous 6 

Aquest vídeo ens ensenya com només nosaltres som la clau per a guanyar a 

la vida i per a aconseguir els nostres objectius. És important tenir somnis al 

llarg de la nostre vida, i llavors esforçar-nos per aconseguir-los, sense tenir 

por de fallar, perquè nosaltres mateixos som els que farem que a la 

pròxima funcioni i així superar-nos a nosaltres mateixos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3P4bCeUp8QI 

  

 Divendres 7 

El canvi climàtic és un problema que afectarà a les generacions i futures, de 

fet hem pogut ja presenciar canvies aquest estiu, que ha sigut el estiu amb 
més dies d’onades de calor amb 42 dies (pràcticament la meitat de l’estiu). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ToTUz2Qb7o 
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