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TEMA 1
LA CREACIÓ ÉS OBRA DE L’AMOR DE DÉU

Pàgs. 20 i 21
del Catecisme

Veritat Per a un cristià, viure en la veritat és viure com 
Jesús ens demana perquè és «el camí, la veri-
tat i la vida» Que és tenir una vida clara i sen-
zilla com ell, estimar el seu veí amb tot el seu 
cor com ell ens ha demanat que sigui pur com 
un corrent. Òbviament, no és fàcil cada dia! Per 
seguir l’exemple de Jesús, dels Apòstols i dei-
xebles i tots els grans sants, aquest desig de la 
veritat ha conduït de vegades a morir per Jesús! 
I demanar a l’Esperit Sant, que és l’Esperit de la 
veritat que ens ajudi.

Si algunas personas no creen en Dios quizá es porque no se han encontrado con 
creyentes felices y que tengan ganas de dar testimonio de su fe. 

Quizá se hayan extrañado ante las injusticias cometidas por quienes dicen creer 
en Dios. Quizá también porque, cuando se cree en Dios, hay que cambiar de vida, 
amar de verdad, pensar en los demás, sacrificarse, abandonar las malas costumbres. 
No ha venido Jesús a mostrarnos que el ideal es vivir sin hacer el mal, sin pecar, 
como dice el Evangelio? O quizás es porque nadie ha conseguido hablarles de Dios 
con palabras que satisfagan su inteligencia: siempre les quedan preguntas a las que 
nadie ha sabido responderles, especialmente la del sufrimiento, que para muchos es 
una objeción para la existencia de Dios. 

En definitiva, el motivo por el que no todo el mundo cree en Dios constituye el 
misterio de la libertad de cada cual. En efecto, Dios no obliga a nadie a creer en él. 
Él no ha creado marionetas, sino seres libres. 

¿Por qué no todo el mundo cree en Dios?

DE VERITAT CREUS ? Realment creus
que Déu és bo?

Quan en mirar al teu voltant, veus 
tanta violència... per què Déu no va crear 
un món sense sense sofriment ni desastres?

DÉU ENS HA CREAT LLIURES
Jo crec de veres que Déu és bo, però no sé perquè el món és im-
perfecte. El que sé és que quan ets realment bo, no es pot impedir 
que la gent faci el que vulgui, fins i tot el mal. Un ésser bo és algú 
que li adverteix al dolent que està malament els altres.

La Bíblia ens diu que Déu va crear l’home «a imatge i semblança», 
és a dir lliure, així capaç d’escoltar o no. Així que sí, és veritat, el 
món està malmès pel mal. Però a tot arreu, sempre, els homes 
són capaços de fer la pau, podem posar-se anar cap a la pau, que 
sobrepassa tot bé.

cóm es fa el senyal de la creu?

En nom del Pare (1)

del Fill (2)

i de l’Esperit (3)

Sant (4)



- Quan col.laboren ells amb Déu en la creació?

- Per què estan contents quan fan feina, estudien, ajuden...?

- Perquè Déu vol que facem més bell el món que ens ha regalat

«Déu es preocupa de cada un de nosaltres
i vol que visquem contents»

aprèn de memòria Déu te cura de tota l’obra de la creació?
Sí. Déu té cura de totes les coses amb saviesa i 
amor. Especialment té cura de nosaltres, perquè 
ens ha fet fills seus.

DIBUIX

Quins regals haS rebut de Déu?

Quines coses concretes faràs
durant la semana per col·laborar

amb el Déu de la creació?
DIBUIX


