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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Avui et convidem a llegir un text de la Bíblia que ens parla dels desitjos del 
profeta Isaïes, fets realitat en Jesús de Natzaret.
Ho trobaràs en l’annex 1
Després de la seva lectura pensa 
● Quins símbols fa servir el profeta en aquest text?
● Què ens vol dir amb aquests símbols?
● Quina relació hi ha entre aquests símbols i Jesús?

Avui celebrem el dia del DENIP. En aquesta data volem recordar el llegat de Mahatma 
Gandhi el dia que es commemora l’aniversari de la seva mort.
Et convidem avui a recordar algunes de les seves idees
● No hi ha camí per la pau, la pau és el camí.
● La felicitat és quan el que dius, el que fas i el que penses està en harmonia.
● Si vols canviar el món, canvia't tu mateix.

Després de reflexionar-hi COMPLETA:
El meu compromís en el DENIP d’aquest any és……………..

OBRIM LES PORTES, ACOLLIM LA PAU!!!

Aquesta setmana treballarem el tema de la Pau. El dimecres, dia 30, és el dia 
del DENIP (Dia Escolar de la No-violència I de la Pau). 
Amb les activitats dels BONS DIES que us proposem voldríem que en les 
nostres ganes de créixer hi ocupi un lloc molt important el desig de viure i 
encomanar PAU i harmonia.

I continuant en la reflexió sobre la pau, llegeix avui 
El somni d’un gran lluitador per la pau, Martin 
Luther King. Ho trobaràs en l’annex 2

I tu quins somnis tens perquè el nostre món sigui 
molt millor? Com els pots fer realitat?

Acabem la setmana de la Pau escoltant a Txarango. 
Fixa’t amb la lletra de la cançó “Obrim les portes”. 
Quines portes pots obrir tu?
https://www.youtube.com/watch?v=HiExv8a5HGE

Comencem la setmana de la PAU llegint la lletra de la cançó de la pelicula La 
vida és bella.

 https://www.youtube.com/watch?v=n8P7-9PEGG0

Tot mirant el vídeo deixa ressonar dintre teu la frase que es va repetint “...així 
sabràs que viure és molt bonic” 
Que pots fer perquè això sigui realitat en tots els qui t’envolten?.
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ANNEX 1 
 

Del profeta Isaïes 
 
El Messies que esperem serà així: 
No jutjarà per les aparences ni decidirà pel que senti a dir; 
farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres. 
Aleshores el llop conviurà amb l'anyell, la pantera jaurà amb el cabrit; 
menjaran junts el vedell i el lleó,i un nen petit els guiarà…. 
Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la muntanya santa, perquè el país serà ple del 
coneixement del Senyor… 
 
….Els pobles forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. 
Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.  

 
ANNEX 2 
 

El SOMNI de Martin Luther King (fragment) 
  

Jo he somiat 
que els homes, un dia, s’aixecaran i comprendran d’una vegada 
que han estat fets per viure junts com a germans. 
  

Jo he somiat també 
que, un dia, els ventres buits es podran omplir, 
que la fraternitat serà quelcom més que uns mots al final de la pregària, 
que serà el tema principal de l’ordre del dia dels governs. 
  

Jo he somiat encara 
que, un dia, la justícia brollarà com l’aigua i l’honradesa com el gran torrent. 
  

 Jo he somiat també 
que, un dia, no hi haurà més guerra, 
que els homes, de les espases en faran relles i de les llances falçs, 
que les nacions no s’aixecaran més l’una contra l’altra 
i que deixaran de fer-se la guerra. 
  

Jo he somiat també 
que, un dia, jauran junts l’anyell i el lleó, 
que els homes podran descansar sota la parra i la figuera, 
i que ningú no tornarà a tenir mai més por.  


