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Nadal
El dia de Nadal, nosaltres no feim un aniversari 
com els altres. Nosaltres celebram el naixement 
de Jesús que és el Fill de Déu.
Un nou començament. Nadal és el moment de 
be-lles decoracions, il•luminades i arbres de 
Nadal. No obstant això, aquesta no és la 
veritable estrella del Nadal. És Jesús! És és 
recor-dar el seu naixement fe una mica més de 
dos mil anys. D’altra banda, la paraula «Nadal» 
significa «naixement». 

TEMA 5
PREPARAU EL CAMÍ AL SENYOR

Pàgs. 32 i 33
del Catecisme

Dios es Amor, nos dice san Juan. Por tanto, ser creado a imagen y semejanza 
de Dios significa ser capaz de amar como él. Y, en efecto, Dios nos ha regalado per-
sonas a las que amar. «Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, 
hombre y mujer los creó» (Génesis 1,27). Así pues, no nos ha hecho solitarios. El 
amor conduce a la felicidad. El mismo Dios es feliz amando. 

La creación del ser humano hombre y mujer se debe a que Dios quiere com-
partir su felicidad con nosotros. Un día dirá Jesús: «Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado» (Juan 13,34). Cada vez que amamos en justicia y verdad, nos pare-
cemos a Dios. Esta expresión de la Biblia quiere decir también que el Dios creador 
confió al hombre y a la mujer la tarea de continuar la creación, de ser creadores como 
él, responsables de nuestra Tierra. Él se apartó para dejarnos todo el espacio. Ése es el 
significado simbólico del séptimo día, en el que descansó. 

«Dios creó al hombre a su imagen y semejanza». Esta pequeña frase es fuente 
de una gran alegría -hemos nacido para amar-, pero también de una gran responsa-
bilidad: se nos ha confiado toda la Tierra. 

¿Qué significa que 

DE VERITAT CREUS ?
Tu creus que Jesús va

alimentar 5000 persones
amb 5 pans i 2 peixos?

El pa de vida
És impossible a la vista humana. Especialment el text diu 
en-cara que va hi va haver 5000 per persones... «a més de les 
do-nes i els nins», que en realitat vol dir que almenys el 
doble o triple! Crec que no els ha alimentat amb cinc pans i 
dos pei-xos, només si se supera aquesta pregunta de 
matemàtiques, llavors entenem el que Jesús ens vol dir. 
La seva paraula és compartida per totes les persones, que 
és el pa viu, baixat del cel.

Dios crea el hombre a imagen y semejanza?



«Els qui són els meus amics guarden les meves

paraules i jo som amb ells» (Jn 14,23).

La dona que ha d’infantar tindrà un fill,
i li posarà el nom d’Emmanuel

(que vol dir: «Déu amb nosaltres»)

aprèn de Qui és Jesucrist?
Jesucrist és el Fill de Déu fet home, que va néixer 
de Maria Verge per obra i gràcia de l’Esperit Sant. 
És Déu vertader i home vertader.

memòria

Paraules importants que guard en el meu cor

Dibuix


