Grup de vida – DBdG

AMOR
VEURE
Curt:
https://www.youtube.com/watch?v=Am0MRsf5HSc (Paperman)

Cançó:
https://www.youtube.com/watch?v=vn9ZfWFNj8Y

(Des

de

l’amor

–

Orquestra Diocesana)

JUTJAR
Text bíblic: (Carta als Corintis 13, 1-8)
Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria com
una esquella sorollosa o un címbal estrident. Si tingués el do de profecia i
penetrés tots els misteris amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta
fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si
repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués a mi mateix per
esclau i tingués així un motiu de glòria, però no estimés, de res no em serviria.
L’amor és pacient, és bondadós; l’amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, no
és groller ni interessat, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de fer el mal, sinó que
troba el goig en la veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho
suporta. L’amor no passarà mai.
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Frases que ens ajuden a reflexionar:
“El veritable amor no és altra cosa que el desig inevitable d’ajudar a l’altre per
tal que sigui qui és de veritat.” Antoine de Saint-Exupéry
“Estimar és córrer el risc més gran. És lliurar el teu futur i la teva felicitat a mans
dels altres. És confiar en algú sense reserves. És reconèixer-te vulnerable. I
així és com jo et vull.” Helen Thomson
“

- Què és l’amor? – va preguntar el deixeble.
-

L’absència total de por – va dir el mestre.

-

I a què tenim por? – va tornar a preguntar el deixeble.

-

A l’amor – va respondre el mestre.”
Anthony de Mello

TEXT PER PENSAR :

https://lamenteesmaravillosa.com/la-diferencia-querer-amar-explicadaprincipito/

ACTUAR
● Jesús ens demana que anem més enllà en l’estimar. Estimar els qui ens
estimen és molt fàcil però estimar els qui més ens costa és difícil. Durant
la següent setmana et proposem fer un gest afectiu a les persones que
et costa més estimar.
● Utilitzes sovint la paraula “T’estimo”? Para’t a pensar-hi un instant. Què
vol dir, per a tu, realment?

Sense adonar-nos, a vegades, utilitzem
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paraules o sentiments que perden significat a mesura que les diem. Un
“T’estimo”, no hauria de ser una d’elles.
● Existeixen molts tipus d’amor. L’amor a la parella, a la família, als
amics,... Notes, que algun cop, deixes algun d’aquests amors en banda?
Actua! Segur que has sentit la frase: “No saps el que tens fins que ho
perds”. Que no t’ho diguin dues vegades.

3

