
TEMA 8
JESÚS ÉS DEU I HOME VERTADER
     

Beneir i donar

gràcies a la taula

de casa: 

SENYOR, GRÀCIES

PER AQUESTS 

ALIMENTS !

COMPROMÍS 

Paraules claus

Jesús home i Déu

Jesús el Fill de Déu

Déu el Pare de Jesús

Bíblia

Paraula de Déu 

benaurances

casa de Jesús

En família, Jesús va aprendre a estimar, a 
pregar i a treballar. Resava amb els salms 
i anava coneixent la historia d’Abraham, 
de Moisés i deis profetes. Obeia la Llei 
del Senyor i sabia que, com a Fill de Déu 
fet home, portaria a compliment les pro-
meses de Salvació. 

A Natzaret, Jesús era un veí més. 

Va aprendre a viure com un de nosaltres, 
a treballar amb mans d’home, a pensar 
amb intel·ligencia d’home,  a obrar amb 
voluntat d’home i a estimar amb cor 
d’home. En tot era semblant a nosaltres, 
menys en el pecat. 

Sant Lluc ens diu en el seu evangeli que 
el Fill de Déu, fet home, creixia i vivia com 
els homes: 

«Jesús es feia gran, avançava en
enteniment i tenia el favor de Déu 
i dels homes.» 

Cada any anava al temple de Jeru-
salem amb la seva família. En una 
ocasió  es va quedar allá sense que 
els seus pares ho sabessin. Maria 
i Josep varen tornar a cercar-lo. 
Quan el varen trobar els va dir: «No 
sabíeu que jo havia d’estar a casa 
del meu Pare?» (Lc 2,49) 

Aixo ho va dir perqué, sent Fill de 
Déu, sabia per que havia vingut 
al món, tot i que encara no havia 
manifestat que era el salvador pro-
mès. Després va tornar amb Maria 
i Josep i va viure devall de la seva 
autoritat. 

Als evangelis Ilegim que Jesús va 

viure a Natzaret amb Maria i Josep. 

Tots tres formaven una família. 

resar
Gràcies, Senyor! Tu, en fer-te home,

t’has unit a nosaltres

i coneixes tot el que és nostre. 

Saps què és créixer,

viure en família i fer-se gran. 

Gràcies, Senyor, pels nostres pares

i catequistes! Ells ens ajuden a créixer

i a assemblar-nos cada vegada més a tu. 

Volem viure units a tu i a tots els homes,

els nostres germans. 

Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel!

Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!

Feliços els humils: ells posseiran la terra!

Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!

Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!

Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!

Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!

Feliços els perseguits pel fet de ser justos:

  d’ells és el Regne del cel!

Feliços vosaltres quan, per causa meva, vos insultaran, vos

perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies!

escriu una 
carta a

JESÚS

troba 6 coses que feia Jesús
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Jesús va plorar la 
mort del seu amicescriu una carta a una persona que estimes

dibuixa 

Jesús va sentir cansament 

Jesús sentí
fam i set

Jesús sentí
fam i set

Jesús sent
compassió

Curava
malalts

JESÚS com a HOME

JESÚS com a DÉU

Jesús diu clarament 

que Ell és el Fill de Déu Jesús s`identifica 
amb Déu

Ressuscitava
els morts Perdonava

els pecats

Dominava
la naturalesa


