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Cuidem la terra
Conte El lince Ramón. Projecte Animals Salvatges en perill
d’extinció
https://youtu.be/ZNB9oTHLeVk
“El lince Ramón” descriu, a través de la
rima, com és un linx, on viu, què menja ...
Mentre, explica les peripècies per les que
passa en caure en un parany i ser cuidat
en un centre de recuperació de fauna i,
també, la trobada amb una linx femella i la
seva posterior tornada a la llibertat.
El conte descriu els problemes reals dels
linxs ibèrics i la seva situació actual.

Jesús, volem ser amics dels
animals i de la natura. Ensenya'ns
a respectar la bellesa de la natura
i la varietat d'animals.

Gracias, Senyor
Gràcies, Senyor, perquè cada dia em visiteu.
Gràcies, Senyor, pel color de les ﬂors.
Gràcies pel cel blau i pel mar i la neu.
Gràcies per la pluja i el vent.
Gràcies per totes les coses maques
que miro en aquest moment.
Gràcies, Senyor,
perquè puc contemplar el vostre rostre
reﬂectit en la mirada dels amics,
en la seva pau i en la seva tristesa,
en la seva alegria i en el seu dolor.
Gràcies, Senyor,
perquè junts mirem el món
i perquè puc ser amic vostre.

Parlem amb tu

Aprenem
La gran pregunta: Héroes
https://youtu.be/mUEoREDoyp0
Què és un heroi? L’Hugo aprèn que els herois no són
només aquells que tenen súper poders; també hi ha
herois en la vida real, com els bombers, les estrelles de
rock, la seva àvia, i ﬁns i tot nosaltres mateixos podem
ser-ho. Com? Descobreix-ho en aquest capítol!

Mirem
Tengo un orangután en el cuarto
Día Mundial contra la desertiﬁcación y la
Sequía
https://youtu.be/-6jxnzyDTIc
Un petit orangutan s'introdueix al dormitori d'una
nena fent entremaliadures. La nena, enfadada, li
pregunta per què ha marxat tan lluny de la seva
llar. Els records del petit orangutan són
angoixants: li explica que la selva on vivia està
sent destruïda per enormes màquines que fan
caure arbres i li explica que hi va haver un gran
incendi i que la seva mare està ferida.
El vídeo denuncia la desforestació a Indonèsia i les
seves conseqüències, entre elles l'extinció de la
població d'orangutans.

Déu digué encara:
–Mireu, us dono totes les herbes
que fan llavor arreu de la terra i
tots els arbres que donen fruit
amb la seva llavor, perquè siguin
el vostre aliment. A tots els animals
de la terra, a tots els ocells del cel
i a totes les bestioles que
s'arrosseguen, a tots els éssers
vius de la terra, els dono l'herba
verda per aliment. I va ser així.
Déu veié que tot el que havia fet
era molt bo. Gn 1. 29-31

Paraules de Jesús
Paràbola de la casa sobre la roca
https://youtu.be/4UtyrgFTsl8
Amb aquesta paràbola Jesús ens diu que hi ha
almenys dues maneres de viure: fent el que ens
sembli o fent cas del que ens ensenyen els pares,
mestres/es i seguint els ensenyaments de Jesús.
Hem de decidir.

