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setmana 30

La festa de Pasqua, per als cristians, és tan gran que dura cinquanta dies. 
Durant aquesta tercera setmana de Pasqua que encetem avui, tenim  com 
a objectiu continuar gaudint i descobrint  el meravellós món de la VIDA 
per tal d’anar fent entre tots que el nostre Planeta interior (nosaltres 
mateixos) i el nostre Planeta exterior (la terra), siguin millors. Us 
apunteu?.

IIniciem la setmana continuant parlant del nostre món, del nostre 
Planeta interior i exterior que ens cal protegir-lo. 
Feu una petita reflexió: 
El Planeta Terra només és dels humans? Qui més l’habita? Creieu 
que si no conservem el planeta també estem perjudicant als altres 
éssers vius que hi viuen? Què pot passar si continuem així? I si 
falta alguna espècie? 
Segur que heu sentit a parlar de la cadena d’alimentació. 
Fixem-nos en  aquesta imatge. 

Avui, en silenci i amb uns moments de reflexió, escolteu aquest poema que ens dona un 
missatge molt clar  d’un fenomen massa comú: els incendis. 
Incendi
Després del foc creix, Des dels ulls s'escampen
com un dibuix, les amples planícies
la taca més negra. d'un cos que el vent ja rossega.
No importa que tot s'esquerde
si el vi crema i és aspra la son. D’arbres no n’hi ha.
I
Al nostre planeta hi ha espècies en perill d’extinció. Per protegir-les creem “espais 
protegits”, lliures de contaminació, on poden créixer sense ser malmeses. Això mateix 
podem fer amb el nostre PLANETA INTERIOR. Tots som responsables de crear aquestes 
zones protegides. 
Escolteu la següent dinàmica:  https://www.youtube.com/watch?v=lKdor-aSJFs&t=70s
Després de fer aquest exercici, estem tranquils i podem fer entre tots un espai protegit, un 
espai on només posem les coses positives que ens ajuden a estar bé amb nosaltres 
mateixos i amb el altres.

Avui dijous, farem tots junts una petita lectura i posterior reflexió: 

“La destrucció de l’ambient humà és una cosa molt seriosa, 
perquè Déu no sols va encomanar el món a l’ésser humà, 
sinó que la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit 
de diverses formes de degradació”.  Laudato Si

PASQUA ÉS LA GRAN FESTA DE LA VIDA. 
“Us entrego totes les herbes que granen per tota la terra, i tots els arbres 
que donen fruit amb la seva llavor; seran el vostre aliment. I, a tots els 
animals feréstecs, a tots els ocells i a totes les bestioles que s’arrosseguen 
per terra, a tots els éssers vius que respiren, els dono l’herba verda per 
aliment.   I va ser així. Déu va veure tot allò que havia fet, i era bo de veritat”. 
Gn 1:1 26-31

Ho cuidarem?   Mireu el video: What a wonderful word

https://www.youtube.com/watch?v=lKdor-aSJFs&t=70s
https://drive.google.com/file/d/0Bx_rRplFDOg7WHNZVmlZbDdPVEw4MjM0djk2Nmlnb0h0d1hn/view?usp=sharing

