
TEMA 10JESÚS FA COSES ADMIRABLES

Per què deim

que Jesús

és la llum

del món?

COMPROMÍS 

relaciona

Jesús acompanya les seves paraules amb signes i miracles per a manifestar que amb ell ha arribat el Regne de Déu
Els signes admirables que fa Jesús ens mostren que el Pare l’ha enviat i ens inviten a creure en ell.

pare nostre
Pare nostre, que estau en el cel:

Sigui santificat el vostre nom.

Vingui a nosaltres el vostre regne.

Faci’s la vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

donau-nos, Senyor, el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

recorda

Paraules claus

 SIGNE

MIRACLE

REGNE DE DÉU

PASSAR FENT EL BÉ A TOTS 

EVANGELI

NOM: ___________________________

CATEQUISTA: ______________________

DIA:____________________________

Procés de FE II
+ Tema 26 de La Bíblia 

+ Pàgines 50 i 51
del Catecisme

MIRACLES I SIGNES
Per què la gent s’admirava en veure
el que feia i deia Jesús?
______________________________

Per què la gent s
’admirava en 

veure el que feia i d
eia Je-

sús?
La gent s’admirava perquè 

Jesús va passar per la 
vida 

fent el bé 
amb obres i paraules. 

Així ensenyava qu
e Déu vol     

       salvar els homes.
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Aquí hi ha deu paraules
que tenen a veure amb 
els signes i miracles que 
va fer Jesús. Uneix-les 
amb una línia que vagi 
cap als dibuixos del 
costat. Pensa que algu-
na paraula pot anar amb 
més d’un dibuix.

La gent s’admirava perquè Jesús va passar per la vida fent el bé amb 

obres i paraules. Així ensenyava que Déu vol salvar els homes.

Quines coses li diríes al teu amic Jesús?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

El Regne de Déu ve quan els homes reconeixem 

que Déu és el nostre Pare i vivim com a germans. 

vida

foscor

fe

malaltia

salvació

llum

por

soledat

onades

alegria

És preciós tenir amics i amigues. 

Jesús, encara que és més gran i més important 
que nosaltres, ens ha escollit com a amigues i 
amics i ens estima molt. A Ell li podem dir tot, 
podem tenir confiança i esperança.

Jesús és amic


