Grup de vida – DBdG

FENT CAMÍ
VEURE
Curt: https://www.youtube.com/watch?v=5aogE6b3KjY (¿Por qué la mayoria de
gente muere antes de los 25?)

Imatge:

Grup de vida – DBdG
Traducció:
“A veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas. Aún así... Perdónalas.
Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoístas e interesado. Aún
así... Sé amable.
Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos
verdaderos. Aún así... Vence.
Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así... Sé honesto
y franco.
Lo que tardaste años en construir, alguien puede destruirlo en una hora. Aún
así... Construye.
Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia. Aún así... Sé feliz.
El bien que hagas hoy, puede ser olvidado mañana. Aún así... Haz el bien.
Si das el mundo lo mejor de ti, eso puede que nunca sea suficiente. Aún así... Da
lo mejor de ti mismo.
A fin de cuentas... todo es y será entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos.”

Cançó: https://www.youtube.com/watch?v=XfnwOp-qsMk

JUTJAR
Text Bíblic:(Lc 9,9-13)
»Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà;
perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a qui truca, li obren. ¿Qui de
vosaltres, si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra? O bé, si li demana peix,
li donarà una serp? Així, doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses
bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà coses bones als
qui les hi demanen.
»Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i
els Profetes.
»Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que
condueix a la perdició, i són molts els qui hi entren. Però és estreta la porta i dur
el camí que condueix a la vida, i són pocs els qui el troben.

Grup de vida – DBdG

ACTUAR
● Al llarg de l’evangeli anterior, apareixen moltes frases que potser t’han cridat
l’atenció com: “el qui cerca, troba; a qui truca, li obren;el qui demana, rep”. Et
duen a reflexionar sobre alguna cosa? Les podem aplicar en les nostres
realitats diàries? N’has trobat alguna altra interessant? Anima’t a comentar-la!
● Existeix una dita que diu: “El que és bo es fa esperar”. Tenim paciència per
assolir el que desitgem? Consideres que et rendeixes fàcilment quan les
coses es posen difícils?
● A vegades, vivim el nostre dia a dia passant per camins amples evitant
aquells que són estrets. Sovint, ho fem a causa de la por, del dubte o per
l’esforç que comporta caminar pels camins amb dificultat. T’atreveixes a
entrar per les portes estretes de la teva vida? Tu pots avançar, si tu vols. No
estàs sol, hi ha els altres. Pensa quines coses no has fet per mandra o por.
N’hi alguna que encara pots fer? Endavant!.

