Mira, descobreix, implica’t
Setmana del 9-13 de març de 2020
Dilluns, dia 9 Escuchar https://www.youtube.com/watch?v=-Sgydk65EtY
Tenim por d’escoltar i d’escoltar-nos. Ens callem quan hauríem de parlar; ens inhibim quan hauríem
intervenir. Probablement és la por el que més paralitza els cristians en el seguiment fidel a Jesucrist.
Preferim l’adhesió rutinària en el dia a dia que no porta problemes ni disgusta a ningú.
Quines són les nostres pors? Segons el relat evangèlic del diumenge, els deixebles cauen per terra «plens de
por» en sentir una veu que els diu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat… escolteu-lo». Fa por d’escoltar
Jesús. És el mateix Jesús qui s’acosta, els toca i els diu: «Aixequeu-vos, no tingueu por». Ens cal retrobar el
contacte amb Ell.

Dimarts, dia 10
Aquest vídeo tracta sobre un experiment social en el que fan a nens i a adults la mateixa pregunta: Què
canviaries del teu cos? Podem veure com els adults estan preocupats pel que aparenten i estan
obsessionats pel seu físic, en canvi als nens no els hi importa la seva aparença física sinó que ja els hi agrada
tal i com son, ells no canviarien res, només afegirien coses fantàstiques al seu cos. Al final es veu com els
adults reflexionen i se n’adonen de que canviant el seu cos deixarien de ser ells.
https://www.youtube.com/watch?v=HA3R2hJIrrM

Dimecres, dia 11
Hem de valorar el que tenim, molts cops ens queixem de les petites desgràcies que ens passen, o de un joc
que no tenim, però molts desconeixem coses que passen lluny d’on vivim i que són una terrible desgràcia.
Hi ha molts nens i nenes petits que no tenen la educació que haurien de tenir o que el seu col·legi es troba
en un estat molt pobre. Descobreix que hi ha gent que ho passa molt pitjor que tu i dona gràcies per tenir el
que tens.
https://www.youtube.com/watch?v=TGBhmgmapDs.

Dijous, dia 12
L’assetjament escolar és sovint un dels assumptes més poc resolts a l’aula. Fins i tot a vegades pot semblar
que els professors no hi fan gaire al respecte; no sabrem mai si és perquè no ho saben o perquè pensen que
som nosaltres qui ho hem de resoldre. Desafortunadament moltes persones pateixen bullying cada dia en
el nostre entorn, i és per això que ens hauríem de començar a conscienciar del tema i respectar-nos entre
nosaltres, tant pel físic o per les idees que té cadascú, ja que tothom és lliure de ser o pensar diferent.
També és important saber defensar a qui ho necessita i no quedar-se mirant com l’assetjador o assetjadors
li fan mal.
https://youtu.be/l1WUXTzumgc?t=68

Divendres, dia 13
Malgrat que aquesta noia tingui algunes discapacitats, veiem com la seva família la tracta igual, ja que és
una noia igual que totes les altres. En aquest cas, la noia ha tingut sort, ja que, la família la tracta bé, però
sabem que hi ha persones en el món que segueixen sense acceptar a aquestes persones.
https://www.youtube.com/watch?v=VqrXy0H5HaY (fins el minut 2:40)

