
Llegim la Bíblia (Mateu 7,24-27)

Jesús va dir: «Per això, tothom qui escolta aquestes meves 
paraules i les compleix, s'assembla a un home assenyat que 
va construir la seva casa sobre roca. Va caure la pluja, van 
arribar les torrentades, bufaren els vents i envestiren contra 
aquella casa, però no es va ensorrar, perquè estava 
fonamentada sobre roca. En canvi, tothom qui escolta 
aquestes meves paraules i no les compleix, s'assembla a un 
home sense seny que va construir la seva casa damunt de 
sorra. Va caure la pluja, van arribar les torrentades, bufaren 
els vents i envestiren contra aquella casa, i la casa es va 
ensorrar: la seva ruïna fou completa.»

Temps de reflexió

> A la nostra família, quines coses, records, costums o 
tradicions són per a nosaltres com una «roca» que ens manté 
ferms? Hi ha alguna de les nostres tradicions o costums que 
s’assemblin a la «sorra» i que debilitin la nostra vida familiar?

> Al vídeo, l’home imagina els fonaments de casa seva. Si 
entenguéssim la nostra família com un work in progress, 
quines coses ens agradaria afegir a aquesta roca en el futur?

> Hi ha paraules de Jesús, o històries de la Bíblia, que siguin 
com una roca per a la vostra vida? Per què?

QUART DIA

De la ximpleria al seny



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

Una col·lecció de pedres...

Si les normes del confinament del vostre país ho permeten, 
aneu a un parc on pugueu trobar diferents tipus de pedres (si 
no és possible, podeu fer una cerca a Internet de diferents 
tipus de pedres i dibuixar-les).

Cadascú tria una pedra que simbolitzi per a ell els 
«fonaments» que heu compartit a les preguntes 2 i 3.

Enganxeu un paperet a la pedra amb una paraula o una frase 
que resumeixi les respostes a les preguntes 2 i 3.

Tot seguit, poseu totes les pedres amb els papers en un racó 
de casa vostra, com a recordatori del que és realment 
important per a cadascú de vosaltres i per a la família.


