
 

M’ajudes? Avui és demà.       31 de maig -4 juny de 2021 

 

Dilluns 31 Hacer discíplos https://www.youtube.com/watch?v=HTud082tLXE&t=147s 

 

Jesús se sentia «fill estimat» de Déu. Sempre que es comunica amb ell li diu «Abba” que vol dir 

Pare-Mare. Jesús el sent com a Abba que no exclou ningú del seu amor compassiu.  

Aquest Pare-Mare té un gran projecte en el seu cor: fer de la terra una casa habitable i vol veure 

els seus fills i filles, que som també tots nosaltres, gaudint junts d’una festa final.  

 

Fidel a aquest Pare-Mare i mogut pel seu Esperit, Jesús només es dedica a una cosa: fer un món 

més humà. Tots han de conèixer la Bona Notícia, sobretot els que menys s’ho esperen: els 

menyspreats. Déu no dóna ningú per perdut. A tots cerca, a tots crida. Qui escolta fins al fons el 

seu propi cor l’està escoltant a ell. 

La millor manera de creure en Déu es seguir els passos de Jesús, que va viure com a Fill estimat i 

que, mogut pel seu Esperit, es va dedicar a fer un món més amable per a tothom. 

 

 

Dimarts 1 

 

(1-06-2021) El bon menjar es fa a foc lent, les bones històries amb temps. Cada dia és un pas 

més per arribar a l'objectiu, no et desesperis.  

 

https://twitter.com/acollides/status/1380442011770179588  

 

Dimecres 2 

 

(2-06-2021) Acabem el curs i tot just se'ns presenta un estiu ple de noves oportunitats. Ja has 

pensat en què dedicaràs el temps? Un nou entreteniment, una nova afició... Un bon temps d'oci 

construeix felicitat: sigues responsable amb el teu temps lliure. 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380443019908947971  

 

Dijous 3 

 

(3-06-2021) Tantes vegades ens penedim de coses que no hem fet al passat quan tenim tot un 

present per construir tot allò que volem ser 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380443452551352321  

 

Divendres 4 

 

(4-06-2021) Cap escriptor ha escrit un llibre mirant les musaranyes, la inspiració no és una musa 

que es presenta a l'oci, sinó el fruit d'hores de treball i esforç  

 

https://twitter.com/acollides/status/1380444356772036608  
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