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ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT 

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 

Dilluns 6  

“Vosaltres sou la sal de la terra, vosaltres sou la llum del món” ¿com està la teva sal, 

com està la teva llum? https://www.youtube.com/watch?v=5mIyrmZsrCs&t=24s 

Els cristians hem de recuperar la vivència de l’evangeli i despertar-nos de la passivitat 

que ens torna indiferents i apàtics. Hem de recuperar el contacte viu amb Jesús per 

descobrir el sentit apassionant de la vida, la il·lusió per transformar el món amb un 

esperit de justícia, de llibertat i de pau. No pot ser que passem la vida endormiscats 

davant els reptes que tenim al nostre davant. Cal ser llum per il·luminar, cal ser sal 

per assaborir.  

Dimarts 7 

Avui escoltarem una darrera cançó relacionada amb la diada de la pau. 

T&#39;estimo molt, diu aquesta cançó, però també tinc por. Viure en pau 

significa saber estimar encara que de vegades la gent no diu res a qui 

estima per por o vergonya. No tinguem por. 

https://www.youtube.com/watch?v=YqMA4C6yGA8 

 

 

Dimecres 8 

La pau és un tema important per a moltes persones. Aquest vídeo ens 

explica que en diversos llocs del món la diada de la pau se celebra el 21 de 

setembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tNo5VoG7Jk&amp; 

ab_channel=EscueladeAprendices 

 

 

Dijous 9 

Hi ha persones que, per cuidar els seus fills i evitar que els passi res de 

dolent, el que fan és sobreprotegir-los. La sobreprotecció pot fer que les 

persones perdin oportunitats per créixer i per prendre decisions. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0X03zR0rQk 

 

Divendres 10 

És important apreciar les coses que tenim i donar-los el valor que tenen. 

Per exemple, si haguéssim nascut fa uns 170 anys, no hauríem tingut una 

educació d’aquesta qualitat i comoditat que tenim. Aquest any ja en son 

151, l’escola ja ha arribat als 151 anys des de la fundació inicial. Posat en 

perspectiva, segurament molts de nosaltres ni arribem a tal edat. 

https://www.youtube.com/watch?v=f1201uVh5aU&amp; 

ab_channel=AsicalaoTvShow 
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