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Maig

La Mare de Déu. La dona que més ens pot ajudar i ensenyar a ser cristians.

~ Maria va ensenyar Jesús a resar. I a tu, qui t’ensenya? Agraeix-li-ho!

~ Maria llegia, amb Jesús, les escriptures. Tu lliges els evangelis?

~ Maria va cuidar i acompanyar Jesús sempre. A tu també et cuida. Ho 
sabies?

~ Maria va estar amb Jesús quan va morir en la creu, i també després quan 
va ressuscitar. Maria sempre està amb tu.

~ Maria és la mare de Jesús.

~ Maria és també mare nostra, la de tots els cristians.

~ Maria s’ocupa de nosaltres, ens cuida, ens estima i sempre està disposa-
da a escoltar-nos.

~ Maria li presenta, a Jesús, «les nostres necessitats». Tu li les contes, a 
ella?

Què podries contar de Maria a un amic que no la conega?

Què vols contar-li, a Maria? Què t’alegra, què t’inquieta, què t’entristeix, què no 
entens, etc.? Pot ajudar-te en tot  i a més li pregarà, a Jesús, per tu.

Mes de la
Mare de Déu!
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I feel good
Moltes vegades has escoltat o llegit que és important tenir hàbits saludables: fer 
esport, alimentar-se adequadament, descansar el necessari..., però...

SAPS PER QUÈ?
L’esport t’ajuda a alliberar endorfines, que és l’hormona de la felicitat; per açò 
després de nadar, jugar a futbol o ballar et sents molt millor…, i vols repetir un 
altre dia!
L’alimentació adequada és necessària. El teu cos i especialment el teu cervell 
necessita vitamines, proteïnes, greixos… El cervell no funciona sense glucosa, 
així que…,

a prendre bona cosa de fruita i de sucs naturals!

Durant el son el teu cervell rebutja el que no necessita o no li fa bé i es prepara 
per a poder treballar bé l’endemà. Per això és fonamental dormir 8 hores com a 
mínim; tu mateix ho has notat… Però sabies també que dormir ajuda a recordar 
allò que has après? No hi ha millor aliat per a rendir bé en el col·legi que un bon 
descans!
T’hem explicat el que li fa bé, al teu cervell, però saps el que li fa mal? Més d’una 
hora al dia de videojocs, més de dues hores de televisió, més de tres hores de 
iPad o mòbil… Açò no l’ajuda; el teu cervell s’està desenvolupant i necessita 
naturalesa, oxigen, relació amb altres persones i joc.

L’ajudes?


