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Novembre

Ensenyant a viure per aprendre a morir
El cristià és afortunat perquè sap el que té

(UNA VIDA TERRENAL PER VIURE EN PLENITUD!)

i perquè sap el que se li ha promès
(UNA VIDA EN EL CEL PER VIURE ETERNAMENT!)

LA SEUA VIDA TÉ SENTIT!

Ho sabies? El què?

Llig, pensa i completa amb vocals el que se’ns pot regalar si ho busquem, 
esperem i desitgem:

__T__RN__T__T
~ Que naixem per no morir mai.
~ Que vam ser creats per viure per sempre.
~ Que la mort només és el final de la vida terrenal.

S__NT__D__T
~ Seguint les petjades de Crist i fent ús dels dons que ens ha donat, estem 

cridats a ser feliços.
~ Comptem amb l’Àngel de la Guarda

com a protector i intercessor.
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LA VIDA ÉS UN REGAL DE DÉU!
Hem estat creats per Ell i per a Ell. No triem el moment de vindre a la vida i 
tampoc el de deixar aquest món.
Cadascú és responsable de la seua vida davant de Déu. Rebem la vida que 
se’ns regala cada dia amb gratitud, aprofitant-la i cuidant-la perquè som 
administradors i no propietaris.

«Estigueu alerta, vetleu,
perquè no sabeu quan serà el moment»

Mc ��, ��

El camí per aquesta vida continua en el cel, passant per abandonar el cos. És 
el que coneixem com a mort.

Què sents?
Fa una mica de respecte i serietat aquest tema, no?
A tu també t’ha passat? Camina, segueix-me ... posa les vocals... hi ha més 
sorpreses.

N__  __C__BA__,  __S  TR__NSF__RM__

I després què?

R__S__RR__CC__Ó

«A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si no 
n’hi haguera, ¿vos podria dir que vaig a preparar-

vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, 
tornaré i vos prendré amb mi, perquè també vosaltres 

estigueu allà on jo estic»
Jn ��, �-�


