
Llegim la Bíblia (Rut 1:12.14.16-18)

Noemí va dir a les seves nores, Rut i Orpà:

–Aneu, torneu-vos-en, filles meves! [...]

De bell nou esclataren en plors. Orpà va besar la sogra per 
acomiadar-se'n, però Rut no se'n volgué separar. Rut digué:

–No insisteixis que et deixi, que em separi de tu i me'n torni! 
On vagis tu, vull venir-hi jo; on visquis tu, vull viure-hi jo. El 
teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà el meu Déu. On 
moris tu, allí moriré jo i allí seré enterrada. Només la mort ens 
podrà separar; i si no és així, que el Senyor em faci caure al 
damunt tota mena de mals!

En veure Noemí que Rut s'entossudia a anar amb ella, no va 
insistir més.

 
Temps de reflexió

La història de Ruth és una història molt bonica de dues dones 
que es mantenen fidels l’una a l’altra i a Déu en moments 
difícils.

Costa una mica, aprendre a ser un bon amic. Déu ens dóna 
amics quan els necessitem. Els podem considerar un do de 
Déu.

De vegades, els nostres amics no són perfectes i s’equivo-
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quen, però també ens equivoquem nosaltres i no volem que 
els nostres amics ens deixin quan això passa.
 

> Pensa en un amic i explica als altres per què t'agrada.
> Per què creus que els amics són importants?
> Pensa en algun moment de la teva vida que un amic et 

va ajudar.

   

Cadena d’amics

Fes la teva cadena d’amics. Segueix les fotos.



Juguem

> Abraçar-se
      
De vegades, en l’amistat, ens abracem i ens sostenim. 

Seguint les imatges, intenteu abraçar i sostenir els altres.



Si  voleu  compartir  les  vostres  experiències 
amb  l'equip  d'Olinda,  o  si  desitgeu  parlar 
personalment  amb  un  dels  membres  de 
l'equip,  podeu  escriure'ns  o  enviar‑nos  un 
breu  vídeo  amb  les  vostres  experiències  a

 olindateam@taize.fr

      

> Floretes
 
Escriviu el nom de cada membre de la família en un paperet.

Poseu cada paper en una bossa. 

Traieu-los un per un. 

Tots heu de dir una qualitat d’aquesta persona, alguna cosa 
agradable d’ella.


