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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?

Comencem la setmana escoltant el CANTIC A LES CRIATURES escrit per Sant Francesc d’Assís, 
Un sant que ha estimat molt la natura i que es el patró de l’ecologia. “En aquest bonic càntic 
Sant Francesc  ens recorda que la terra és la casa de tots, i és també com una germana, 
amb la qual compartim l’existència, i com una mare que ens acull entre els seus braços” del 
Papa Francesc.
Escoltem aquest càntic mentre donem gràcies del que podem rebre totes les persones que vivim 
en  el nostre planeta terra, la nostra casa comuna,  si sabem cuidar tot allò que la natura ens dona 
a de tots 
https://www.youtube.com/watch?v=paTSKYyBsAA

Avui parlem d’un dels problemes del nostre planeta Terra: la 
contaminació. La imatge que tens et pot ajudar.
Per què creus que la contaminació és un problema? Quines 
accions de l’home estan provocant aquest problema?
Què pots fer tu per millorar aquesta situació? 
Com ho podem fer?
Feu-ne entre tots una pluja d’idees.

Ahir veiem com el nostre planeta està contaminat. Aquesta contaminació dificulta el creixement de 
la VIDA. Avui et convidem a pensar qua a vegades el nostre planeta interior també està també una 
mica contaminat. Si vivim amb presses, si som agressius, sino tenim pau interior,la nostra VIDA 
INTERIOR també està amenaçada.
El Papa Francesc ens recorda que “la vida humana és un do que Déu ens ha donat i que cal 
protegir-la de les diversos formes de degradació”

La lectura del conte  “Viu com les flors” que tens en l’annex et pot ajudar a descobrir el do de 
saber viure sense estar contaminat

El proper dia 22 d’abril és el DIA DE LA TERRA. Un bon moment per fer tot el possible perquè  VIDA  
en el nostre Planeta sigui per a tots viscuda com un do, digna, justa, ... Aquest any en el dia de la 
TERRA és farà incidència amb el tema dels residus de plàstic.
Mira el vídeo i pensa quin pot ser el teu compromís. 
https://www.dailymotion.com/video/x529thb
Què podem fer cada un de nosaltres per cuidar i fer créixer la VIDA de tots? Pensa-ho i fes el teu 
compromís perquè això sigui possible.
Jo em comprometo a…..

En aquests dies de Pasqua, en que celebrem  la gran festa de la VIDA, serà bo llegir aquest fragment 
del relat de la creació que trobem al començament de la Bíblia. 
“ I Déu digué a l’home i a la dona: 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 que tot allò 
que havia fet,  era bo de veritat. Gn 1:1 26-31
I si tot és  “bo de veritat”, HO CUIDAREM?       Mira el video: What a wonderful word

https://www.youtube.com/watch?v=paTSKYyBsAA
https://www.dailymotion.com/video/x529thb
https://drive.google.com/file/d/0Bx_rRplFDOg7WHNZVmlZbDdPVEw4MjM0djk2Nmlnb0h0d1hn/view?usp=sharing


ANNEX 
 

VIU COM LES FLORS? 
 

Mestre,- va preguntar el deixeble- què he de fer per no ofendre’m tant sovint? 
Em penso que algunes persones parlen massa i altres són ignorats; que n’hi ha 
d’injustes i d’altres que m’envaeixen. Sento odi quan són mentideres i pateixo 
quan calumnien. 
 
- Doncs,… viu com les flors! - va respondre el mestre. 
- I com es viu com les flors? 

 
Fixa’t en les flors - va continuar el mestre, assenyalant uns lliris que creixien al 
jardí-. Neixen dels fems i, tot i això, són pures i perfumades. Extreuen de l’adob 
pudent tot el que és útil i saludable, però no permeten que l’agror de la terra 
els toqui la frescor dels pètals. És just assumir la responsabilitat dels propis 
errors, però no és de savis permetre que els defectes dels altres t’incomodin. 
Són responsabilitat seva, no pas culpa teva. I, si no és culpa teva, no has de 
quedar-te l’ofensa. Exercita, doncs, la virtud de rebutjar tot el mal que ve de 
fora i perfuma la vida dels altres fent el bé.  Això és viure com les flors. 


