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TEMA

SESSIONS

6

Els grans missatges

La finalitat d’aquest quadern és que l’alumnat conegui alguns dels principals missatges que
els creients de les diferents tradicions religioses monoteistes han de seguir.

METODOLOGIA


Recull de textos de les diferents tradicions que trobem en els seus llibres sagrats



Treballar l’ètica i implicació personal d’aquests missatges.



En funció de l’activitat treballarem en petits grups (PG), en gran grup (GG) o individualment (IND).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
En acabar la unitat didàctica, els alumnes han de ser capaços de:


Descobrir el dos missatges proposats en cada tradició religiosa.



Fer una reflexió ètica i personal d’aquests missatges.



Relacionar els missatges amb algun costum o tradició.



Relacionar alguns personatges famosos amb el missatge de les benaurances.
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CONTINGUTS
FASES SD

DESCRIPCIÓ

Inicial

sessió 1

AGRUP.

Presentació del tema. Abans que res, recordarem quins són GG
els principals personatges que hem treballat de cada tradició:


Qui era l’alliberador? Per què?



Qui era el salvador? Per què?



Qui era el missatger? Per què?

MATERIAL



Projector



Presentació
PPT

Al llarg d’aquesta unitat treballarem alguns textos dels llibres
sagrats de les tres tradicions que ens acostaran als principals
missatges que aquests personatges volien transmetre. Podem
passar la diapositiva 1 de la presentació.
Els llibres que treballarem de cada tradició són:


Judaisme: el llibre del Deuteronomi que forma part de la
Torà.



Cristianisme: els Evangelis que recullen els missatges de
Jesús



Islam: algunes sures de l’Alcorà, llibre que va ser revelat a
Mahoma i que conté els principals missatges per als musulmans.

Si tenim algun d’aquests exemplars els podem portar a classe perquè els vegin.
Una vegada feta aquesta petita introducció els proposem fer
d’investigadors i descobrir els missatges que ens han deixat
i revelat.
Treballarem els missatges dels diferents personatges seguint
la seva aparició a nivell històric, també han d’entendre que hi
ha una relació: Moisès fa present la tradició d’Abraham, Jesús
la de Moisès (era jueu) i Mahoma coneix les tradicions del
judaisme i cristianisme.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

Comencem!
Els missatges de Moisès.

AGRUP.

MATERIAL

IND.



Quadern



Presentació



Quadern



Quadern



Presentació



Quadern
i ordinador



Activitat 1. Demanem que facin una lectura silenciosa per
descobrir les paraules que s’associen als símbols. Després
demanem a diversos alumnes que vagin llegint les frases
en veu alta.



Activitats 2 i 3. Els deixem un moment perquè escriguin GG
dues idees que els han semblat importants i tot seguit els
demanem que assenyalin les relacions que hi ha entre el
text i les imatges.
Acabem la sessió comentant les activitats en gran grup.
Podeu utilitzar la diapositiva 2 de la presentació.

sessió 2


Activitat 4. Treballarem amb grups petits. Abans d’iniciar IND.
l’activitat els recordem el que vam treballar a la sessió an- PG
terior i els expliquem que en aquesta sessió buscarem el
segon missatge de Moisès.
1.	Cadascú agafa un llapis i a partir de la lectura del text
de l’activitat, va escrivint les paraules que sembla que
hi falten.
2.	Quan el professor digui, i fent servir la tècnica del llapis al mig, contrasten les seves respostes.
El primer alumne (1) llegeix la primera frase, el segon la
ratifica o fa una nova proposta. Després el segon (2) llegeix la segona frase, el tercer (3) la ratifica o fa una nova
proposta. Així fins que tots hagin participat i hagin acabat
el text.



Activitat 5. Mentre el professor reparteix un full a cada PG
alumne o al grup per treballar l’activitat 5. Continuem amb
la tècnica del llapis al mig.
El primer contesta la pregunta de manera oral, el segon
comenta si hi està d’acord i el tercer i el quart ho confirmen. Una cop assolit el con-sens tots ho escriuen (en el
cas d’un full per grup ho escriu el primer alumne). Així
successivament.
Després podem fer un comentari amb tot el grup classe. GG
Podem fer servir la diapositiva 3 del ppt.
IND.
També els podem demanar que facin un exercici personal
d’interiorització, pensant per quines coses voldrien demanar perdó i quines coses perdonarien.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 3

AGRUP.

ELS MISSATGES DE JESÚS
Avui començarem a descobrir el missatges que Jesús va dei- GG
xar. Recordem que Jesús era jueu i per tant coneixia la història de Moisès i els textos sagrats del Judaisme.

MATERIAL



Quadern



Llegim et text de la pàgina 4 per introduir les benaurances. Es pot complementar amb algun d’aquests vídeos:
• Les benaurances: dibuixos, música de Macaco. Les
benaurances apareixen escrites a la pantalla.
https://www.youtube.com/watch?v=ElMpDDWax
8M&feature=emb_logo
• Cançó benaurances Kairoi – dibuix estàtic
https://www.youtube.com/watch?v=b1HbrfBhhBw
• Rumbeta en castellà, destacant els principals missatges
de les benaurances, fins i tot es pot ballar.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=
yxklgPZHrVY&feature=emb_logo



Activitat 6. Abans de començar-la recomanem veure la
diapositiva 4 de la presentació, i explicar una mica el sentit de cada benaurança. A l’annex 2 (el cristianisme, hi trobareu més informació).
Aquesta activitat la podeu fer individual o en grup. Si no IND.
voleu fotocopiar les benaurances per retallar, poden copi- GG
ar la benaurança que els sembli que correspon, des de la
PG
projecció de la diapositiva 4.





Quadern

Activitat 7. La podem fer en petit grup. Cada membre PG
pot escollir un personatge i buscar la frase que creu que
li correspon. En acabar, justifiquen la seva tria, la discuteixen i ho consensuen.
Si no coneixen els personatges, convé que en puguin buscar informació.



Quadern



Acabem la sessió amb la posada en comú.

Projector
 Presentació

GG
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 4

AGRUP.

MATERIAL



El segon missatge de Jesús és una història. La paràbola GG
del fill pròdig. Els la podeu llegir o podeu projectar algun
dels vídeos de youtube.
• La paràbola del fill pròdig través d’una cançó i di-buixos.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24
&v=qY-ygC4p90g&feature=emb_logo
• La història en dibuixos.
https://www.youtube.com/watch?v=vgAtzFw1wgw
• Versió actual de la paràbola.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15
&v=3R8UkUIhKnQ&feature=emb_logo



Projector



Activitat 8. A partir d’aquí per petits grups i amb l’estruc- PG
tura 1/2/4 o la del llapis al mig poden fer els diferents
apartats de l’activitat .
Al final podeu comentar amb el grup classe les respos- GG
tes i fins i tot projectar la diapositiva 5 per tal d’arrodonir
aquesta sessió.



Quadern



Projector



Presentació



Quadern



Activitat complementària. Representar la paràbola i enregistrar-la en vídeo perquè les famílies o altres grups la
puguin veure.

sessió 5
ELS MISSATGES DE MAHOMA
Descobrim els missatges que van ser revelats a Mahoma. Primer els recordem la història de Mahoma i després ens centrem en els missatges.




Activitat 9. El primer missatge ens apropa al Déu de l’Islam: GG
Al·là. Llegim el fragment de text de l’Alcorà que hi ha al quadern, i després fem l’activitat 9 de manera individual.
Poden escoltar la recitació de tota la primera sura:
https://www.youtube.com/watch?v=hXgbcdWiTqo
Al final contrastem els resultats i podem, amb els adjectius IND.
que són correctes, buscar exemples de persones que puguin respondre a aquests adjectius.
Activitat 10. Buscarem el segon missatge, per descobrir-lo
els recitareu la surà 93 que trobareu en l’annex 3.
Farem l’activitat de manera individual i després la posarem en comú.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Síntesi

sessió 6

AGRUP.

Per acabar, us proposem dues possibilitats.
PG
1) 	En petit grup, a partir del que hem treballat, que pensin
uns missatges en què expliquin què podem aprendre sobre com viure en pau i felicitat. Els podem posar en cartolines i escriure en lletres boniques per decorar la classe o
els passadissos.
2)	Buscar frases dels personatges que hem treballat que ens
parlin dels missatges que hem descobert:

MATERIAL



Cartolines

PAU, PERDÓ, AMOR, COMPASSIÓ
Cada grup en pot fer un en una cartolina per penjar a la classe
o decorar passadissos.
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ICONES DE LES DIMENSIONS
DIMENSIÓ CULTURAL (DC)

Adquirir coneixements sobre el fet religiós en les diferents cultures i
tradicions.

DIMENSIÓ ESPIRITUAL (DE)

Ser sensible al propi món interior. Es pot associar amb la creativitat, el joc, l’amor,
el perdó, la compassió, la confiança, la saviesa…

DIMENSIÓ SOCIAL (DS)

Orientar l’actitud ètica personal. És una reflexió sobre problemes que ens afecten, com a individus que compartim la condició humana, i ens fa sensibles a les
condicions i circumstàncies dels altres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
OBJECTIUS

DC



Descobrir el dos missatges proposats en cada tradició
religiosa.



Fer una reflexió ètica i personal d’aquests missatges.



Relacionar els missatges amb algun costum.



Relacionar alguns personatges famosos amb el missatge
de les benaurances.

DE

DS

ACTIVITATS

1, 2, 4, 6,
8, 9, 10

✘

✘

✘

5, 6, 8, 9,
10
3

✘
✘

7, 8
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

DOS MISSATGES DE MOISÈS
PRIMER MISSATGE

1. LLEGEIX

EXPERT

ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’ÚNIC. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el
totes les forces. Grava en el teu

, amb tota l’ànima i amb

les paraules dels

dono. Inculca-les als teus fills; parla’n a
vagis al

porta-les com una marca entre els
la

i tot fent

i quan et llevis. Lliga-te-les a la

que avui et
, quan te’n

com un distintiu,

. Escriu-les als muntants de

de casa teva i dels portals de la ciutat. Dt 6, 4-9

Han trobat les 2 idees importants.
AVANÇAT

Han trobat 2 idees però només una té
sentit i es pot justificar.
APRENENT

Han trobat 1 de les idees importants.
NOVELL

2. REFLEXIONA

No han trobat cap idea important.

Escriu les dues idees que t’han semblat més importants.

ESTIMA EL SENYOR AMB TOT EL COR, AMB TOTA L’ÀNIMA I AMB TOTES LES TEVES FORCES.
GRAVA’T LES PARAULES DELS MANAMENTS I TRANSMETE-HO A CASA I ALS TEUS FILLS.

2

2

iStockPhoto

Subratlleu en vermell
la part que correspon
a la imatge 1 i en blau
la que correspon a la
imatge 2
2.

1

iStockPhoto

3. RELACIONA

Cultura religiosa • CICLE MITJÀ
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

SEGON MISSATGE

4. QUÈ DIU?
Per poder llegir el segon missatge col·loca les paraules que falten en el text:

perdoneu • manament • país • pobre • germà
deutes • préstec • reclameu • enduriu
Cada set anys,
no

PERDONEU

RECLAMEU
PRÉSTEC

algun

tots els

DEUTES

,

res a ningú. Tothom que hagi fet un

al seu proïsme, li perdonarà el deute. Si hi ha

POBRE

entre vosaltres, no

ENDURIU

els cors ni tanqueu la mà. Mai no en mancaran de pobres, per
això et dono aquest

GERMÀ

MANAMENT : «obre les mans al teu
, als pobres que hi hagi al teu

PAÍS

».

Dt 15, 7-11

5. REFLEXIONA
Ara que heu pogut llegir el text seguint l’estructura del llapis al mig
contesteu en el full que us repartiran:

a) Què demana Déu al seu poble?
b) Per què el text fa servir el número set? Creus que pot tenir a veure amb

Al final d’aquesta guia hi trobareu
aquest document imprimible i el
solucionari corresponent.
També el trobareu, editable, al
lloc web del projecte.

el relat de la creació que vam treballar al Cicle Inicial?

c) Posa un exemple de quan es compliria aquest missatge de Moisès?
d) Quin problema podria tenir perdonar tots els deutes?
Cultura religiosa • CICLE MITJÀ

3

EXPERT

Han contestat de manera correcta i saben justificar les 4 respostes.

AVANÇAT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 3 respostes.

APRENENT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 2 respostes.

NOVELL

Han contestat de manera correcta i saben justificar 1 resposta.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

DOS MISSATGES DE JESÚS
PRIMER MISSATGE
Jesús amb la seva vida i amb els seus missatges ens vol explicar la
tendresa de Déu envers els homes i dones. Com té cura de totes i tots.
Mitjançant aquests dibuixos i exercicis us volem donar vuit pistes que
Jesús va donar per viure una vida digna i feliç. Aquests missatges són
coneguts com les benaurances.

6. RELACIONA
Els personatges d’aquestes fotos busquen un missatge de Jesús els
hi sabríeu donar? Retalleu les benaurances del full que us donaran
i enganxeu-les a la vinyeta corresponent.

1

2

Wikimedia Commons - Mariusmm

Pixabay

Feliços els qui s’esforcen per la pau,
perquè seran anomenats ﬁlls de Déu.

3

4

iStockPhoto

iStockPhoto

Feliços els humils,
perquè posseiran la terra.
Feliços els compassius,
perquè seran compadits.
4

Feliços els qui ploren,
perquè seran consolats.

Feliços els perseguits a causa
de la justícia, perquè d’ells és
el Regne del Cel.

Cultura religiosa • CICLE MITJÀ

EXPERT

Han contestat de manera correcta i saben justificar les 6 benaurances.

AVANÇAT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 4 o 5 benurances.

APRENENT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 2 o 3 benaurances.

NOVELL

Han contestat de manera correcta i saben justificar 1 benaurança.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

5

6

iStockPhoto

Feliços els pobres en l’esperit,
perquè d’ells és el Regne del Cel.

Feliços els qui tenen fam i set de justícia,
perquè seran saciats.

7. INVESTIGA I RELACIONA
Cada personatge amb la seva frase.
3

1

South Africa The Good News / www.sagoodnews.co.za

Wikimedia Commons

Nelson Mandela

Mohandas Gandhi

4

2

Manfredo Ferrari

Teresa de Calcuta

Wikimedia Commons

Pere Casaldàliga

1. «Nosaltres hem lluitat per la pau i hem sigut feliços.»
2. «Nosaltres hem plorat i hem sigut feliços.»
3. «Nosaltres hem estat perseguits i hem sigut feliços.»
4. «Nosaltres hem estat pobres i hem sigut feliços.»
Cultura religiosa • CICLE MITJÀ
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

SEGON MISSATGE
Jesús ensenyava a través de les paràboles, que són històries curtes
i senzilles, que per comparació, explica una veritat important. Aquest
relat breu pot ser entès per qualsevol persona, nens o adults, i ens
indica com hem de viure i actuar.

8. PARÀBOLA DEL FILL PRÒDIG

b) Jesús explica les paràboles
a la gent del poble perquè,
mitjançant històries senzilles
amb exemples simples i
quotidians, transmet el seu
missatge i ajuda a entendre’l
millor.

Després de sentir la paràbola, respongueu:

a) A qui explica Jesús aquesta paràbola i per què?
b) Qui n’és el personatge principal i què li passa?
c) Quan el fill jove torna, com reacciona el seu pare?
d) Quines lliçons podem aprendre de la paràbola de Jesús?
e) Ordena els dibuixos de la paràbola:

3

1
4

6
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a) El pare l’acull ben content i
munta una festa per donar-li
la benvinguda.

2

c) El personatge principal és el
fill gran. Demana al seu pare
que li doni la part de l’herència
que li correspon i se’n va de
casa. Malgasta tots els diners i
quan es veu en la misèria torna
a casa seva.
d) Hem de ser conscients i viure
dins les nostres possibilitats.
Hem de saber perdonar i
acollir els altres.

EXPERT

Han contestat de manera correcta i saben justificar les 4 respostes.

AVANÇAT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 3 respostes.

APRENENT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 2 respostes.

NOVELL

Han contestat de manera correcta i saben justificar 1 resposta.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

DOS MISSATGES DE MAHOMA
PRIMER MISSATGE
Aquest text, que obre el llibre de l’Alcorà, es coneix amb el nom d’AlFatihah. Vol explicar com és Al·là (Déu) mitjançant les paraules:
En nom de Déu, el Compassiu, el Misericordiós.
Lloat sigui Déu, Senyor de tot i de tots,
Senyor de l’univers, visible i invisible,
el Compassiu, el Misericordiós.

9. DESTRIA
En aquest llibre trobem paraules que ens ajuden a entendre que és
misericordiós i compassiu, però se’ns han escapat alguns mots erronis.
Encercla en vermell les paraules que no hi han d’anar.

Pietós
Cruel

Comprensiu
Clement

Benigne

Indiferent
Guerrer

Bondadós

Dolent
Caritatiu

Cultura religiosa • CICLE MITJÀ
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
Els grans missatges

SEGON MISSATGE

10. SURA 93
Sentireu recitada la Sura 93. Després contesteu les preguntes següents:

a) Quins motius de sofriment podem trobar en aquest missatge?

ESTAR MALALT/SER ORFE; SER POBRE/ESTAR PERDUT/VIURE EN GUERRA; ESTAR SOL.
b) Com ajuda Al·là (el teu Senyor) als qui pateixen?

SI ET TROBA ORFE , ET RECULL. / SI ET TROBA ERRAT, ET GUIA. / SI ET TROBA POBRE,
T’ENRIQUEIX.

c) Què demana que facin les persones?

QUE A L’ORFE NO EL FACIS PATIR, NO ABUSIS D’ELL. I A QUI DEMANA, NO EL FACIS
FUGIR; NO EL TREGUIS FORA.

Quins motius de sofriment poden tenir les persones de les fotografies?

iStockPhoto

Pixabay

8

Pixabay

iStockPhoto
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EXPERT

Han contestat de manera correcta i saben justificar les 4 respostes.

AVANÇAT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 3 respostes.

APRENENT

Han contestat de manera correcta i saben justificar 2 respostes.

NOVELL

Han contestat de manera correcta i saben justificar 1 resposta.
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ANNEXOS

ANNEX 1 – EL JUDAISME
LES CONVICCIONS FONAMENTALS

Les persones jueves tenen una convicció fonamental respecte a Déu: és impossible
repre-sentar-lo, veure’l, tocar-lo o definir-lo. Déu es resisteix a qualsevol definició. D’ell
només en saben el que no és. A més, tenen la certesa que hi ha un únic Déu.
Una altra afirmació molt clara en el judaisme és que les persones jueves saben què els
demana Déu: que la seva conducta diària sigui exemplar i que demostrin el valor de les
seves creences. Creure en Ell pot ser irrellevant, ja que el que és important és seguir
una conducta ètica segons els principis divins.
ELS TEXTOS FONAMENTALS

El text sagrat del poble hebreu és la Torà. Es considera que hi ha una Torà escrita i
una Torà oral. La Torà escrita és el relat sobre l’origen i la llei del poble jueu, i recull
els principis i les pràctiques bàsiques de la vida jueva. La Torà oral, també anomenada
Talmud, és el comentari i l’explicació de l’aplicació pràctica de l’estil de vida jueu.
També es consideren importants textos de diversos pensadors jueus com Maimònides
o altres pensadors contemporanis. Tots els llibres són, en el fons, el resultat de la
trobada del poble hebreu amb Déu. La interpretació dels textos és tan important com
els mateixos textos, i la lectura ha d’anar lligada a la interpretació.
Extret de: https://ajuntament.barcelona.cat/coneixlesreligions
REFLEXIONS PER APROFUNDIR


Moisès puja a la muntanya del Sinaí amb una gran pregunta: Com haurien de viure
les persones?
Gravades prou que les tenia ben gravades, tan gravades com el seu propi nom!
Però, les havia entès aquelles paraules que no havia d’oblidar? A Hil∙lel li semblava
que no… Com podia estimar amb tot el cor i totes les forces allò que no havia vist mai?
Com, eh? Altres coses eren més senzilles. «No feu ídols», per exemple, o «honreu els
pares», o «no desitgeu allò que pertanyi a un altre», «el dissabte en lloc de treballar,
reflexioneu, pregueu i descanseu»… tot això eren coses que es podien entendre;
però, …«estimar amb tot el cor i totes les forces»… no ho veia gens clar.
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«Escolta Israel, el Senyor és el teu Déu, el Senyor és l’Únic. L’estimaràs de tot cor,
amb tota l’ànima, amb totes les teves forces. No adoraràs cap imatge.
Buscaràs el teu Déu, i si el busques de tot cor, amb totes les teves forces, el
trobaràs. Déu és misericordiós.»
http://aglapertu.blogspot.com/2015/01/shema-israel.html
Conclusió: tot plegat s’havia de prendre com ajuts per buscar i ajuts per estimar. La
Torà era això: consells, pistes, camins... al servei del que de veritat importava..”
No és complicat, no. Tot és ben senzill. De la primera lletra a l’última, les Escriptures
expliquen una sola cosa: «no facis als altres el que no vulguis per a tu». Tota la
resta només són comen-taris a aquesta veritat. Au, ves i posa’t a estudiar! O bé
la contrària, el primer era posar a punt l’oïda del cor. Procurava entendre el sentit
profund de cada història del passat, de cada text, segur que d’una manera o una
altra parlaven d’estimar, encara que de primer cop d’ull no ho semblés… encara més.
Pel que sembla va aprendre a fer el mateix amb les persones: no jutja-va pel que veia
a la superfície, sempre buscava la manera de poder llegir en la profunditat dels cors
abans d’aconsellar res.



Cada set anys, perdoneu tots els deutes, no reclameu res a ningú. Tothom que
hagi fet un préstec al seu proïsme, li perdonarà el deute. Si hi ha algun pobre enmig vostre, no enduriu els cors ni clogueu la mà. Mai no en mancaran de pobres,
per això et dono aquest manament: «obre les mans al teu germà, als pobres que
hi hagi al teu país» (Deuternomi (o Deborim, en hebreu) 15, 7-11)

Darrer accés als enllaços: juny de 2020. Si trobeu algun enllaç que no funcioni, feu-nos-ho saber a
info@gobookseditorial.com
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ANNEX 2 – EL CRISTIANISME
LES CONVICCIONS FONAMENTALS

El cristianisme és per a la comunitat cristiana una religió revelada, expressió de la
voluntat de Déu. Neix del judaisme i comença amb Jesús de Natzaret, el fill de Déu,
que es va fer home per lliurar el seu missatge.
Per a les persones cristianes, hi ha un únic Déu, omnipotent i etern. Déu no és un jutge,
sinó que és amor infinit. La convicció fonamental en el cristianisme és el manament de
l’amor, que Jesús va recordar constantment al llarg de la seva vida.
En el cristianisme hi ha també la convicció que cal construir el regne de Déu a la terra,
és a dir, fer possible la justícia, la pau i la veritat gràcies a l’ajuda de Déu.
ELS TEXTOS FONAMENTALS

Sense cap mena de dubte, la Bíblia és el text comú de totes les persones cristianes.
Creuen que és paraula revelada perquè, encara que estigui escrita per persones, és
paraula inspirada per Déu. La Bíblia està formada per nombrosos llibres agrupats en
l’Antic Testament i el Nou Testament. L’Antic Testament recull l’experiència del poble
d’Israel i, per a la comunitat cristiana, anuncia i prepara l’arribada de Jesús; mentre que
en el Nou Testament la promesa de Déu es fa realitat a través de la vida i el missatge
de Jesús.
El Nou Testament inclou uns textos als quals les persones cristianes donen molt valor.
Són escrits que s’atribueixen a alguns dels deixebles de Jesús i a altres homes de
referència, especialment a Marc, Mateu, Lluc i Joan. Aquests textos, que expliquen els
fets i els ensenyaments de Jesús, reben el nom d’Evangelis.
Donat que Jesús és el centre i el fonament del cristianisme, tota la Bíblia ha de ser llegida
i interpretada tenint com a referència el significat de la seva vida, mort i resurrecció.
EL MISSATGE DE JESÚS

Jesús volia instaurar i promoure un nou model de societat en el món, en què l’actitud
bàsica consisteix en estimar Déu i al proïsme.
El missatge també consistia en proclamar a tots els pobles la bona notícia de l’arribada
del Regne de Déu.


Missatge principal:
ESTIMEU-VOS ELS UNS ALS ALTRES
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Altres missatges

Jesús instruïa molts missatges per millorar la humanitat. Missatges de pau, ajuda,
perdó, convivència i sinceritat.
Com transmet el missatge?
Jesús intenta explicar què és el Regne de Déu utilitzant:
•

imatges populars

•

narracions metafòriques

•

les paràboles

El que més impressionava la gent era l’autoritat i llibertat amb què parlava.
La gent humil entenia el que deia i explicava perquè utilitzava un llenguatge senzill.
(Extret de: https://ajuntament.barcelona.cat/coneixlesreligions)


Les Benaurances:
En aquests webs podeu trobar explicat el sentit de les benaurances
•

https://www.espaisagrat.org/node/187225

Darrer accés als enllaços: juny de 2020. Si trobeu algun enllaç que no funcioni, feu-nos-ho saber a
info@gobookseditorial.com
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ANNEX 3 – L’ISLAM
LES CONVICCIONS FONAMENTALS

El concepte fonamental a partir del qual s’articula l’islam és el que s’anomena tawhid.
El tawhid es refereix a la unitat i unicitat d’Al·là (Déu és u i és únic), que considera que
Al·là és una sola força que abasta tota l’existència. Les persones musulmanes creuen
que sempre hi ha hagut un diàleg entre Al·là i la humanitat mitjançant els profetes.
La segona convicció fonamental és que Muhàmmad engloba totes les profecies:
representa tots els profetes que hi ha hagut al llarg de la història. Les persones
musulmanes també creuen en els llibres que han estat missatges divins revelats a la
humanitat, com la Torà o els Evangelis; en els profetes d’Al·là, com Muhàmmad i tots els
anteriors, com ara Moisès o Jesús; en el dia de la retribució, en el qual tothom passa
comptes de què ha fet d’aquest regal que és la vida, i finalment creuen que tot és un
decret diví, voluntat d’Al·là.
Totes aquestes conviccions a la pràctica es tradueixen, tal com va dir Muhàmmad, a
«adorar Al·là com si el veiessis, perquè encara que tu no el vegis, Ell sí que et veu». La
vida de la persona musulmana, tots els aspectes del seu ser i estar en el món, és una
manifestació total de la seva fe.


Al-Fatihah (obertura, primer capítol de l’Alcorà)
En nom de Déu, el Compassiu, el Misericordiós.
Lloat sigui Déu, Senyor de tot i de tots,
Senyor de l’univers, visible i invisible,
el Compassiu, el Misericordiós.
Amo del dia del judici.
Només a Tu adorem, només a Tu demanem ajuda.
Guia’ns pel camí recte
el camí dels agraciats per a Tu
no el camí dels extraviats.
Si volem escoltar la pregària:
https://www.facebook.com/AlHikmahorgmx/videos/1778317165551442
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Alcorà, sura 93
En el nom de Déu Únic, Al·là,
El Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós!
Al matí, amb tot ben clar!
I a la nit, quan tot és calma!
El teu Senyor no t’ha oblidat,
ni vol que siguis turmentat.
Per a tu, ben cert,
l’altra vida serà millor que la primera,
la vida d’ara.
El teu Senyor et donarà béns abundants,
seràs feliç i molt content.
No et va trobar orfe i et va recollir?
No et va trobar errat i et va guiar?
No et va trobar pobre i et va enriquir?
Per tant, a l’orfe no el facis patir; no abusis d’ell.
A qui demana, no el facis fugir; no el treguis fora.
El que el teu Senyor t’ha regalat generosament,
Ves-ho comptant, i lloa’l abundantment!
(Extret de: https://ajuntament.barcelona.cat/coneixlesreligions)

Darrer accés als enllaços: juny de 2020. Si trobeu algun enllaç que no funcioni, feu-nos-ho saber a
info@gobookseditorial.com
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ANNEX 4 – REFLEXIONA

5. REFLEXIONA
a) Què demana Déu al seu poble?

b) Per què el text fa servir el número set? Creus que pot tenir a veure amb
el relat de la creació que vam treballar al Cicle Inicial?

c) Posa un exemple de quan es compliria aquest missatge de Moisès?

d) Quin problema podria tenir perdonar tots els deutes?
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5. REFLEXIONA
a) Què demana Déu al seu poble?
QUE NO ENS TANQUEM I AJUDEM SEMPRE ELS ALTRES, ESPECIALMENT ELS MÉS
NECESSITATS.

b) Per què el text fa servir el número set? Creus que pot tenir a veure amb
el relat de la creació que vam treballar al Cicle Inicial?

EL NÚMERO SET ÉS UN NOMBRE DE PERFECCIÓ PER ALS JUEUS. COM VAM
VEURE EN EL RELAT DE LA CREACIÓ A CICLE INICIAL, ÉS EL CICLE DE LA
SETMANA (SET DIES).

c) Posa un exemple de quan es compliria aquest missatge de Moisès?
ESTIMA EL SENYOR AMB TOT EL COR, AMB TOTA L’ÀNIMA I AMB TOTES LES TEVES
FORCES.
GRAVA’T LES PARAULES DELS MANAMENTS I TRANSMETRE-HO A CASA I ALS TEUS
FILLS.

d) Quin problema podria tenir perdonar tots els deutes?
NO SERIA CAP PROBLEMA. EL FET ÉS QUE NO HI HAURA TANTA DIFERENCIA
DE CLASES SOCIALS I TOTHOM PODRIA VIURE AMB UNES MÍNÍMES GARANTIES
BÀSIQUES.
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LES BENAURANCES
Feliços els pobres en l’esperit,
perquè d’ells és el Regne del Cel.

Feliços els humils,
perquè posseiran la terra.

Feliços els qui ploren,
perquè seran consolats.

Feliços els qui tenen fam i set de justícia,
perquè seran saciats.

Feliços els compassius,
perquè seran compadits.

Feliços els nets de cor,
perquè veuran Déu.

Feliços els qui s’esforcen per la pau,
perquè seran anomenats fills de Déu.

Feliços els perseguits a causa
de la justícia, perquè d’ells és
el Regne del Cel.
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