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Fruits
Observem

Amplia la imatge. Et sona? És la
protagonista
del
cartell
de
Quaresma d'aquest any.
https://img.freepik.com/vecteurs-libre/aqua
relle-fond-grenade_23-2148043134.jpg?size
=664&ext=jpg

Suposo que ja ho heu treballat a la
classe de Religió. Però avui ens
ﬁxarem amb atenció en la quantitat
de fruits que té aquesta branca: 1, 2
i 3.
Pensem en 3 actituds que volem
millorar durant aquestes setmanes i
li demanem a Jesús que ens ajudi a
aconseguir-ho.

Ajudem

Entrena el teu cor
https://youtu.be/GgttCsn3yN0
Avui us presentem el premi d’Aprenentatge-Servei en l'etapa
d'Infantil-Primària de l'any 2019. Nens i nenes d'Educació Infantil de l'escola
Santo Ángel de Palència motivats per l'agressivitat i falta de respecte en
l'esport, van elaborar al Parvulari un espot publicitari amb esportistes d'elit
per potenciar els valors humans i el joc net, cosa que no és una norma, sinó
una condició per ser campions/es.
Quina idea més bonica: entrenar el cor! Però, com creus que podem fer-ho?
Jesús, vull tenir el meu cor sempre a punt. Vull netejar i esborrar d'ell tot el
que m'allunya de tu. Jesús. ajuda’m aquesta Quaresma a entrenar el meu
cor.

Explica’m un conte

Un lleó a dins
https://youtu.be/RIwNvsADIfo
No cal ser GROS i VALENT per
poder RUGIR. El ratolí d’aquest
conte creu que ser petit pot
ser complicat de vegades i per
això vol aprendre a RUGIR.
Aviat descobrirà que ﬁns i tot la
criatura més menuda pot tenir
un LLEÓ a dins.
Senyor, dona’ns coratge.
El coratge d'esforçar-nos sense
por, amb la ﬁnalitat de
semblar-nos més a Jesús.
El
coratge
de
tornar
a
començar cada dia, encara
que ens costi.
El coratge de no cansar-nos,
tot i les diﬁcultats.

Escoltem

El semáforo del corazón
https://youtu.be/h020mdjWN7
M?list=TLPQMTgwMjIwMjG7xUE
Z5UY49A
Un semáforo de color, tengo
dentro del corazón
Dice pasa, si siento amor
Dice alto, cuando hay tensión
La luz roja es para frenar
La luz ámbar para pensar
La luz verde para actuar
Y así vivimos en sociedad.
Un semáforo para hablar, que
también es para escuchar

Parlem amb tu

Ensenya’m el millor camí
Saps, Jesús,
hi ha moments en què no sé què
fer.
A vegades tinc ganes de fer
coses que sé que no estan bé,
però igual m'atrauen...
De vegades se m'escapa una
mentida,
i no dic sempre la veritat...
A vegades em costa tant compartir,
o ajudar els altres,
o col·laborar a casa meva...
Dona'm una mà,
mostra’m el millor camí,
recorda’m tot el que m’ensenyes:
que digui la veritat,
que faci el bé,
que sigui generós,
que ajudi sempre...
Que busqui ser feliç
seguint el teu exemple, Senyor.
Marcelo A. Murúa

