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Desembre

Tu, jo, nosaltres!

Els amics són molt importants en la vida d’una persona. Els amics de veritat, els 
de carn i os, els que estan amb tu en el dia a dia o només veus de tant en tant. 
A aquests, i no els que estan darrere d’una pantalla, són els que has de cuidar 
especialment.

Cuidar? Si ja els cuiden els seus pares… sí, és cert però has de saber que cuidar 
un amic significa intentar fer forta aquesta amistat. Com?

Caldrà perdonar-lo quan et faça enfadar i de la mateixa manera hauràs de de-
manar-li perdó quan faces alguna cosa que no li agrade o li sàpiga mal. Això és 
molt habitual, els amics ens enfadem i ens reconciliem perquè per damunt de 
tot ens volem, som germans, fills d’un mateix Pare, Déu, que ens vol i ens cuida 
des del cel.

amics!
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Com cuidar l’amistat

1. Comença per respectar-te a tu mateix, si tu no et respectes, 
no podràs respectar els altres, ni els altres et respectaran a 
tu.

2. Tu eres important, igual que els altres, els teus companys, 
professors, pares, també ho són. Eres important, no el centre 
del món.

3. Tots som diferents, els uns dels altres, no hi ha dues perso-
nes iguals, però TOTS tenim la mateixa dignitat.

4. Ningú és perfecte encara que ho semble. Coneix-te i accep-
ta’t com eres. Si t’acceptes imperfecte, podràs acceptar a 
algú altre també imperfecte. Tu no has de ser perfecte, i els 
altres tampoc.

5. No faces als altres allò que no vulgues que et facen a tu.

6. No sempre aconsegueixes ser como t’agradaria, els altres, 
tampoc.

7. Tots necessitem tindre amics. No t’agrada sentir-te sol, als 
altres, tampoc.

8. Tots els dies no estem de bon humor, accepta els alts i bai-
xos, en tu i en els altres.

9. Les opinions i desitjos dels teus companys, són tan vàlids 
com els teus.

10. Jesús és el teu millor amic: coneix-lo.


