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Aprenem

El dia mundial de les missions (DOMUND)
El coneixem com el dia del DOMUND i se celebra a tot el món. És un dia per recordar els
missioners i l'important que és dur l'amor de Jesús a tots els racons del planeta. Per això,
en aquest dia mundial se'ns convida a aplaudir cadascun dels missioners, a parlar d'ells, a
resar molt per ells i a ajudar-los amb tot el que puguem.
Aquest curs el lema del Domund és: "Sóc aquí, envia’m".
Jesús ens envia a fer coses bones per als
altres. En el vídeo es pot veure com nosaltres,
els més petits podem també fer de missioners,
ajudant als que més ens necessiten.
Junts podem canviar el món
https://youtu.be/B73GEsRIjuQ

Observem

La cova de les mans
https://www.cronista.com/__export/1594739089225/sites/diarioelcronista/img/2020/0
7/14/cueva.jpg
Ampliem i observem la imatge. Explicar als nens que són unes pintures molt antigues
(prehistòriques del 7350 a. C.) que es troben en un lloc anomenat “la Cova de les Mans”, a
l'Argentina. Les pintures mostren moltes mans. Què pot signiﬁcar això?
Cada mà representa una persona. Moltes mans són moltes persones. Juntes van formar
pobles i comunitats que valoraven la necessitat de sentir-se unides als altres. A més val
voler recordar-ho i per això ho van pintar (en aquests temps no existien les fotos).
Com nosaltres, que ens agrada estar amb els nostres amics i amigues.

Conta’m un conte

El pez arco iris
https://youtu.be/_VRevZ3npig 5:05
Arcoiris és el peix més bonic de l'oceà, amb les seves precioses escates de mil colors.
Però malgrat la seva bellesa se sent molt sol. Per què els altres peixos no volen jugar
amb ell?
Aquest peixet orgullós i vanitós que no volia compartir les seves escates, aprendrà que
no hi ha res millor al món que compartir el que tens amb els altres. Això farà que el món
sigui més bell i que tot l'oceà s'ompli d'escates brillants gràcies a la seva generositat. I la
seva recompensa no és altra que tots els peixos l’acceptin com el seu amic i ja mai torni
a estar sol.

Escoltem

Hoy será. Antonio Orozco

Parlem amb tu

Senyor, ajuda’m a servir
Jesús,
vull seguir el teu camí.
Viure alegre i disposat
a servir els meus germans.
Al lloc que em demanes.
En la meva família,
amb els meus amics,
a l'escola,
al club o al barrí.
Vull viure atent
a les necessitats dels altres.
En especial molt atent
a totes les persones que sofreixen.
Vull ser com Tu,
servidor de tots.
Ajuda'm a aconseguir-ho.
Marcelo A. Murúa

https://youtu.be/CvynCGT_s9U
No estemos serios, aquí no pasa nada.
Hoy es el día, no puede haber más
ganas.
Está llegando, te dije que esperaras.
La vida está llamando, ¿quién dijo que
mañana?
Hoy será, ¿sabes? Hoy será.
Siente que el mundo está a tus pies.
Siente que hoy todo puede ser.
Hoy será, sabes que hoy será,
las penas son de ayer.
Sabes que hoy todo puede ser.
El vídeo tracta d'una cadena d'actes de
generositat, de caritat, d'amabilitat
gratuïta: persones que ajudant els
altres acaben implicats en un cercle de
bones obres. Hem d'aprendre del
passat i conﬁar en l'avui per poder
construir un millor demà.

