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TEMA 4
ESTIMAM DÉU SOBRE TOTES LES COSES

Pàgs. 94 i 95
del Catecisme

Primera 
Comunió

La primera comunió és un gran esdeveniment 
en aquest dia, Jesús ve a viure en tu. Aquest és 
un dia molt gran, el primer de molts altres, per-
què rebràs Jesús poder en el seu cor cada dia. 
Quina sort!  Ell surt a l’encontre i li va dir a Za-
queu: «Avui he d’anar i quedar-me a casa seva» 
(Lc 9,5). Aquesta visita és important i cal preparar 
s’hi amb alegria. La Primera Comunió és un sa-
grament, és a dir, un signe visible de l’acció de 
Déu en les nostres vides. Estar preparat és im-
portant comprendre plenament el significat i viure 
millor. És per això que, cal fer un Procés de Fe.

Nadie sabe cómo fue la creación del mundo. ¿Quién estuvo allí? La ciencia estable-
ce hipótesis y trata de encontrar las causas. La Biblia no es un libro científico. No 

trata de decirnos cómo se hizo el mundo, sino simplemente quién lo ha hecho -Dios-, 
para quién y por qué razón: para nosotros y para nuestra felicidad. Esas páginas fue-
ron escritas para ofrecernos el significado, el sentido de todo lo que existe. Especial-
mente, del hombre. Es la prueba de que no se trata de una descripción científica. El 
primer relato (Génesis 1,1-2,4a) es un poema con siete estrofas y un estribillo: «Pasó 
una tarde, pasó una mañana». Otra pequeña frase aparece a menudo: «Y vio Dios que 
era bueno». El segundo texto (Génesis 2,4b-25) es como una parábola donde se ve a 
Dios modelar al hombre con la arcilla del suelo e insuflarle un aliento de vida. 

Si miras bien al principio de la Biblia verás que hay dos maneras de contar la creación 
del mundo, algo que es terreno y mortal, pero también un soplo divino.

¿Cómo fue la creación del mundo en siete días? 

DE VERITAT CREUS ? Realment creus que 
Jesús va existir?

Dins la Bíblia, algunes històries són 
reals, altres contes o poemes. Com 
puc estar segur que un home anome-
nat Jesús no ha estat inventat?

És un fet històric
Sí, Jesús realment va existir. Almenys dos historiadors parlen d’ell en els seus lli-
bres. Flavius Josep, que és jueu, va escriure l’any 93 un llibre titulat «Antiguitats 
Jueves» en què diu: «Jesús, un home savi, si és que un l’ha de considerar com un 
home, com que les seves obres eren admirables, líders de la nostra nació el van 
acusar davant Pilat, aquest el va crucificar. Ell se’ls va aparèixer viu novament al 
tercer dia i. «Suetoni, que és ateu, va escriure entre els anys 119 i 122 un llibre 
titulat «Vida de Claudi» en què diu: «A mesura que els Jueus van ser molestar 
constantment la ciutat sota l’impuls d’alguns cristians, Claudi els va expulsar de 
Roma». Es certifica que Jesús va viure a Israel i que va ser crucificat per Ponç Pilat. 
Els altres detalls de la seva vida han sobreviscut només pels Evangelis. 

Jesús 
__________________________________________________



«Són capaços de viure segons els manaments 
i practiquen l’amor a Déu i al proïsme com 
Jesús ens ensenya» (Mc 12,27-31)

Jesús, vull seguir-te, viure segons els teus mana-
ments, sobretot el manament de l’amor.

aprèn de 
Què ens ensenyen el deu Manaments?
Els deu Manaments ens ensenyen el camí per ar-
ribar a Déu i així ser feliços i fer feliços els altres.

memòria

Escriu els manaments


