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Paraules de Jesús
Paràbola dels dos ﬁlls
https://youtu.be/6CwbRmMelgY
Un home tenia dos ﬁlls i, dirigint-se al primer, li va dir: "Fill, vull que avui vagis a treballar a
la vinya". El va respondre: "No vull". Però després es va penedir i va anar-hi. Dirigint-se al
segon, li va dir el mateix i aquest li va respondre: "Vaig ara mateix, Senyor", però no va
anar-hi. Quin dels dos va obeir al seu pare ? Descobreix-ho escoltant la cançó.

When I grow up
https://youtu.be/vpTxCV712Go
El vídeo no és un història, és més un
missatge positiu cap als nens: que sigui
quin sigui el seu somni, sigui quina sigui
la seva motivació, que lluitin per ell.
Vull, Jesús, que m'ajudis
a fabricar un món millor amb els meus
pensaments,
amb les meves paraules, amb les meves
accions,
amb els meus somnis i decisions.
Sóc aquí, Jesús, compta amb mi,
vull que sempre siguis tu
el que dirigeixi la fàbrica del meu cor.

Mirem

Cuidem la Terra
L’efecte hivernacle
https://youtu.be/gXweeQ_2fRo
Tots sabem que la Terra s'està escalfant i que això és molt perillós per a la natura i
per a tots els éssers vius. Una de les causes més importants d'aquest escalfament
és el que anomenem l'efecte hivernacle però... sabeu què és això?
Nosaltres, els nens, també podem contribuir a reduir l'efecte hivernacle tenint cura
de la natura i estalviant energia. Com? Doncs molt fàcil. Aprenent a reciclar,
estalviant aigua, apagant la llum, l'ordinador o la televisió quan no els estiguem
utilitzant. Hi ha moltes formes d'ajudar però el més important és conèixer i
aprendre els problemes per poder solucionar-los.

Aprenem
La Gran Pregunta: Decisions
https://youtu.be/hqngGT6wCr8?list=PLA
8WwG4YU07Sa4Qe-GAR_xsJBJdL54P4X
Com decidim el què està bé i el què
està malament? A vegades és difícil
saber la resposta correcta i les coses
correctes a fer. En aquest capítol l’Hugo
ens mostrarà la veritat sobre aquesta
gran pregunta. No t'ho perdis!

Jesús, gràcies per ensenyar-nos a
pensar i a ser persones lliures per
prendre
decisions
Quan
algun
company ens vulgui convèncer de fer
males accions, ara ja sé que tinc forces
per dir NO!

Celebrem:
Sant Josep, Dia del Padre

Avui se celebra el dia del pare
coincidint amb Sant Josep, pare de
Jesús.
Sant Josep va ser el pare de Jesús.
Maria i ell el van educar.
Gràcies a ells, Jesús va créixer
sensat i generós.
Sant Josep va ser un bon pare
i Jesús va aprendre moltes coses al
seu costat:
va aprendre a ser pacient,
va aprendre a fer la feina ben feta,
va aprendre a servir els altres,
va aprendre a ajudar.
Avui preguem per tots els pares
del món,
que sàpiguen ser com Sant Josep,
pacients i amables,
i que estimin molt als seus ﬁlls.

