
DESPERTEM 

Igual que Jesús despertava la mirada dels «cecs», també 

ens convida a nosaltres a obrir els ulls. El moviment del 15M 

(2011) va fer servir l’eslògan «Dormíamos, despertamos», 

que ens convidava d’una manera local a prendre consciència 

col·lectivament, des d’una mirada global, de la necessitat 

d'actuar a favor de la democràcia, la justícia i el benestar. 

T U Per què vols despertar tu?

Què pots aportar tu al món?

A quines realitats voldria Jesús que despertéssim?
Què pot aportar la teva comunitat al món?
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Visualitza els primers 5 minuts
del documental 15M i pregunta't:
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C O M U N I T A T

 

@maristesenxarxa
@pasquavellanes

Pasqua de les Avellanes 2019

Un cop t'has despertat, és important prendre consciència 
dels dons que tens per poder donar-hi gràcies.
En aquest QR trobareu una dinàmica de grup perquè 

pugueu identificar els vostres privilegis.

T'has fixat en tot el que fas i les decisions que prens ja de bon matí?

Et proposem que simulis teatralment totes aquelles accions que fas de bon 

matí quan t'aixeques del llit.

Desperto:

Prenc consciència:

Cada dia et lleves i repeteixes els teus costums:
apagar l’alarma del mòbil, mirar el WhatsApp,

esmorzar, dutxar-te, raspallar-te les dents,
sortir de casa i anar a estudiar, a treballar,

amb els amics o a fer un voluntariat o una mica d’esport.
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Una encíclica és una carta que escriu el papa al poble 
de Déu (tota la humanitat), sobre un tema concret. Amb 
l'encíclica «Laudato si’» (2015) el papa Francesc ens 
convida a tenir cura de la nostra casa comuna; és una 
crida que fa a la comunitat cristiana per viure en 
harmonia, respectar la Terra que ens acull i involucrar-
nos amb la nostra societat i les seves estructures 
polítiques, socials i econòmiques. 
Al vídeo que trobaràs en aquest QR veuràs un resum 
d'aquesta crida que fa el papa Francesc.

Què ens transmet el papa amb l'expressió «casa comuna»?

Quines accions fas que poden perjudicar la Terra?

Què podem fer per cuidar la Terra que té cura de nosaltres?

Podeu plasmar de manera gràfica (digitalment o amb material 

reciclat) les idees que teniu per tenir cura del planeta i compartir-les 

a la trobada de la Pasqua de les Avellanes.

Laudato  s i '

Compart im-ho !

Actuo:

Jesús ens convida a aixecar-nos i 
despertar per fer camí cap al Regne 

que ell ens proposa.

APROFUNDIM 


