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A LA VIDA!
La vida és un cam í  que ens porta al Regne de Déu que cada dia 

constru ïm entre tots a la Terra.

Volem viure la vida. . .

Amb sentit i  alegria.

Amb reconeixement 

d’un mateix i  dels 

altres tal com són.

Compartint-la i  

multiplicant-la en 

comunitat, amb actitud 

de sororitat.

Amb majúscula! Amb minúscula!

Feta de detalls invisibles.

Dedicant temps a les nostres 

passions i a fer allò  que 

creiem que val la pena fer.

De manera plena i conscient, 

rebent-la com un regal.

Podem veure actitud de sororitat en el text de la trobada entre Maria 

i  els deixebles (Ac 1 ,12). La sororitat és l'actitud de ll igam amb les 

persones que ens permet creure en la bondat, viure des de la 

tendresa, perdonar, escoltar...  La sororitat ens facilita un dià leg en 

què  el repte i la confrontació  es fan amb honestedat i transparència.

Maria i  les seguidores de Jesús també  ens inspiren aquest valor.

SORORITAT

Es tracta de viure el camí que 

recorres estimant i sentint 

que t’estimen. Despertes amb 

l ’actitud de Jesús per viure 

conscientment; ja no en tens 

prou amb sobreviure i passar 

el temps sense més.
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APROFUNDIM!
 

Escaneja els codis QR que tens a continuació i 
escolta els testimonis de dos joves que viuen la 

vida des del servei i l 'estil marista!

Et convidem a fer un petit vídeo contestant les 
preguntes següents amb el teu grup:

Avui en dia on creus que ens trobar íem Jesús?

Què  dona sentit a la teva vida?

En quines actituds del teu dia a dia vius el valor de la sororitat?

Comparteix el vídeo a les xarxes amb les etiquetes:
#PasquAvellanes2019

#AmbCristDespertemalaVida

Què  et suggereix el lema d'enguany «Amb Crist, despertem a la 

Vida»? Què  esperes de la #PasquAvellanes2019?

Què  significa per a tu viure la vida amb majúscula? I en 

minúscula?
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