
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

1. Anunciaven amb valentia que    ha ressuscitat. 

2. Presidien i cuidaven  les primeres     cristianes. 

3. Parlaven de    i actuaven en nom seu. 

4. Anaven pertot arreu anunciant l’   .   

5. Vencien les               i suportaven amb paciència les persecucions. 

completar TEMA 16

Paraules claus

 Força 

Esperit Sant

EsglÉSIA

Pentecosta

CRISTIANS

L    ORACIÓ
Déu, Pare bo, 
envia l´Esperit Sant
perquè la gran família

dels qui seguim Jesús, 

l´Església, compleixi
els teus ensenyaments.

Així serem llum del món

a través de les obres
bones que feim.

1. S’    entre ells quan tenien necessitat. 
2. Pregaven i    a casa. 
3. Alabaven  .

Què feien les primeres comunitats

Glòria al Pare i

al Fill i a l’Esperit Sant.

Com era al principi,

ara i sempre i 

pels segles del segles.

Amén

pregària

escriu el que has aprés

L’ESPERIT SANT DONA VIDA A L’ESGLÉSIA

DÉU   ESPERIT SANT   JESÚS

NOM: ___________________________

CATEQUISTA: ______________________

DIA:____________________________

Procés de FE II
+ Tema 41 de La Bíblia 

+ Pàgines 76 i 77
del Catecisme

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha un-

git per a portar la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat 

a proclamar la llibertat als captius,  als cecs el retorn de la 

llum i a deixar en llibertat els oprimits (Lc 4,18)
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On varen néixer els teus pares?
_____________________________________ 

I els teus padrins? 
_____________________________________
On vares néixer? 
_____________________________________
Sempre has viscut al mateix lloc? 
_____________________________________

Familia de Jesús

Deixebles de Jesús

La meva família Jo i Jesús

L’església de Jesús
Els cristians

Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols 
i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir 
a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts 
prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte. Tots 
els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; 
venien les propietats i els béns per distribuir els diners 
de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia 
eren constants a assistir unànimement al culte del temple. 
A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb 
joia i senzillesa de cor. Alabaven Déu i eren ben vists de 
tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els 
qui acollien la salvació.

_________

Vida
de la

primera

comunitat
_________

La família cristiana 


