
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA            curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               29 novembre  –  3 desembre  

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 29   QUÈ ÉS VIURE DESPERTS? 

Jesús no es va dedicar a explicar una doctrina religiosa perquè els seus deixebles l’aprenguessin correctament i la 

difonguessin després per tot arreu. Ell els parlava d’un «esdeveniment» que estava ja succeint: «Déu s’està 

introduint al món. Vol que les coses canviïn. Només cerca que la vida sigui més digna i més feliç per a tothom». 

Al llarg de l’evangeli,  la seva crida insistent era: «vigileu», «estigueu atents a la seva vinguda», «viviu desperts».  

«Viure desperts» vol dir no caure en l’escepticisme i la indiferència davant la marxa del món. És despertar 

activament l’esperança. 

«Viure desperts» vol dir viure de manera més lúcida, no deixar que s’apagui en nosaltres el desig de cercar el bé per 

a tothom, superar el passotisme i la indiferència. 

«Viure desperts» significa viure amb passió la petita aventura de cada dia, estrenar cada moment la vida  

«Viure desperts» significa despertar la nostra fe. Cercar Déu en la vida i des de la vida.  Viure no només dels nostres 

petits projectes, sinó atents al projecte de Déu, el projecte de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=vaOcPrfjV9M&t=188s 

 

Dimarts 30 

La gent es pensa que estudiar el passat es una cosa absurda però és molt important i amb aquest vídeo volem 

transmetre aquest missatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA&ab_channel=CuriosaMente 

 

Dimecres 1 

Nosaltres decidim què volem ser, què volem fer i com volem que la gent ens reconegui. Només fa falta que ho 

fem. Amb aquest petit vídeo volem reflectir la importància de les nostres decisions. 

https://www.youtube.com/watch?v=6BngoWNa-Eg 

 

Dijous 2 

Hem elegit aquest vídeo ja que cada cop hi ha més contaminació i fa que el futur on hi hagi molta contaminació. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc_GR5AIaCg 

 

Divendres 3 

Sempre, darrere d’una persona o entitat, hi ha una història. Aquesta, pot contenir moments complicats, però també 

són part de la història. Hem d'aprendre a seguir endavant sense sentir culpa o remordiment per un dels errors del 

nostre passat. Simplement, hem de seguir endavant per continuar creant història. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiIWv1aU7wY 
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