
M’ajudes? Avui és demà.       19 al 23 d’abril de 2021 

 

Dilluns 19  COMPANY DE CAMÍ 

Hi ha moltes maneres d’obstaculitzar la veritable fe.  

Hi ha l’actitud del «fanàtic», que s’agafa a un conjunt de creences sense deixar-se interrogar mai 

per Déu i sense escoltar mai ningú que pugui qüestionar la seva posició.  

Hi ha també la posició de l’«escèptic», que no cerca ni s’interroga, perquè ja no espera res de 

Déu, ni de la vida, ni de si mateix. La seva és una fe trista i apagada. Falta en ella el dinamisme de 

la confiança.  

Hi ha a més la postura de l’«indiferent», que ja no s’interessa ni pel sentit de la vida ni pel misteri 

de la mort. La seva vida és pragmatisme. Només li interessa el que pot proporcionar seguretat, 

diners o benestar. Déu li diu cada vegada menys.  

Hi ha a més la «fe infantil» dels que no creuen en Déu, sinó en aquells que parlen d’ell. Mai han 

tingut l’experiència de dialogar sincerament amb Déu. La seva fe no és experiència personal. 

Parlen de Déu «d’oïda». 

En totes aquestes actituds falta el més essencial de la fe cristiana: la trobada personal amb Crist. 

L’experiència de caminar per la vida acompanyats per algú viu amb qui podem comptar i a qui ens 

podem confiar. Només ell ens pot fer viure, estimar i esperar malgrat els nostres errors, fracassos i 

pecats. 

Lo cotidiano, extraordinario https://www.youtube.com/watch?v=5JqDApWsdG8&t=50s 

 

 

Dimarts20 

 

A vegades et sents massa petit e insignificant, però fent petites coses pots marcar la diferència.  
https://twitter.com/acollides/status/1379729972093419520  
 
 

Dimecres 21 

 

La vida et pot posar problemes, però moltes vegades els límits ens els posem nosaltres o les 

nostres pors. Confia en tu mateix. 

https://twitter.com/acollides/status/1379730844361842688  

 

 

Dijous 22 

 

 És important tenir metes a la vida, però sobretot gaudir del camí 

https://twitter.com/acollides/status/1379732726346047489  

 

 

Divendres 23 

 

 A vegades ens costa acceptar que una cosa s'ha acabat o que hem d'allunyar-nos d'algú o 

alguna cosa, però tantes vegades aquest adéu ens porta a obrir nous camins on hi haurà noves 

aventures i aprenentatges. 

https://twitter.com/acollides/status/1379733731078987776  
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