M’AJUDES? Avui és demà

curs 2020-2021

30 novembre -4 desembre

Dilluns 30
Com estàs? Què vols fer? Quines són les teves preguntes? Fes el teu camí!
https://www.youtube.com/watch?v=ScK1TiEh0Is&feature=emb_logo
Avui iniciem un temps d’il·lusió, d’esperança i d’alegria., és el temps de l’Advent. Estigueu atents,
obriu els ulls, desperteu-vos. La vida no es fàcil, acostuma a ser una tasca que necessita ajuda per a
no decaure i rendir-se. La manifestació d’un cristianisme relaxat, irrellevant, de lamentacions, ni és
evangèlic, ni interessa a ningú. Avui fan falta cristians sorprenents, compromesos, que visquin
positivament i il·lusionada, treballant per una societat més justa i solidària, que pugui ajudar a moltes
persones a aixecar el cap per a intentar viure un altre estil de vida obert a la presència i utopia de
Déu. ¡Avui és el moment!

Dimarts 1
La Pau la portem nosaltres, està dins de nosaltres. Si busquem dins nostre, trobarem Pau, però
aquesta Pau es trencarà si ens deixem portar per les coses negatives que ens envolten. Això no és
fàcil, però ho hem d'intentar. Cal compartir
https://www.youtube.com/watch?v=wXzvR67C5rY&feature=emb_logo

Dimecres 2
Mirem aquest vídeo. Estem envoltats de comoditats i coses materials que ja no som capaços de
valorar. No fem cas a la majoria de coses que tenim. Mentrestant, moltes persones no tenen
pràcticament res i amb poc, mostren molta alegria. L’alegria d’aquesta nena, no pot més que
emocionar.
https://www.youtube.com/watch?v=jnd38BcyV94

Dijous 3
La Pau no és un objectiu que es busca i ja està, la Pau es viu cada dia. Teniu un exemple d’un claretià
que va patir diferents atemptats perquè estava compromès amb la Pau i la justícia. Va estar tres anys
en aquest Col·legi Claret de Barcelona, i més tard va marxar al Brasil a compartir la vida amb els indis
de l’Amozones.
https://www.youtube.com/watch?v=Honw-US8uJo&feature=emb_logo

Divendres 4
Compartir fa la vida millor. Fam, pobresa, injustícia, necessitats...Si tots fóssim capaços de compartir
com fan aquests nens del vídeo, la vida seria millor per tots. Per ells, però també per nosaltres
https://www.youtube.com/watch?v=RJKCYXYVy4E

