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La Bíblia ens parla de Josep i els seus germans

Josep, el fill de Jacob, tenia el do d'interpretar els somnis. Jacob n'estava orgullós 
i li va regalar una túnica molt especial. 

Els seus germans van sentir enveja. Li van treure la túnica i la van trencar. Van 
vendre Josep com a esclau a uns mercaders que anaven a Egipte.

Quan van tornar a casa, els germans 
van explicar una mentida al pare. Li van 
dir que una fera havia devorat Josep 
i li van ensenyar la túnica trencada. El 
pare es va posar molt trist.

Van passar els anys i van arribar uns 
temps molt difícils per a la família de 
Jacob. 

Mentrestant, Josep vivia bé a Egipte. 
Era conseller del faraó perquè li 
interpretava els somnis.  

Un dia, els germans de Josep van 
arribar a Egipte buscant menjar. Josep 
els va reconèixer i els va ajudar.

Ells li van demanar perdó i Josep els va perdonar.

Jacob i tota la família se'n van anar a viure a Egipte al costat de Josep.
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Pinta l'escena de la vida de Josep.

Completa el resum.

Pinta el que ens ensenyen Josep i els seus germans.
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La Bíblia ens parla de Josep i els seus germans
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La Bíblia ens parla del Regne del cel

Un dia Jesús va explicar aquestes breus paràboles.

«Amb el Regne del cel passa com amb el llevat que una dona va afegir a tres 
grapats de farina, que, passades unes hores, va fermentar i en va augmentar la 
grandària».

«Amb el Regne del cel també passa com amb un tresor amagat al camp: el qui el 
troba el torna a amagar i, ple d'alegria, se'n va a vendre tot el que té i compra el 
camp». 

«També passa amb el Regne del cel com amb un comerciant de perles fines, que, 
quan en troba una de gran valor, se'n va a vendre tot el que té i la compra».
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La BÍblia ens parla del Regne del cel

Busca quatre paraules sobre la lectura i completa la frase.

Ajuda els personatges a buscar el seu objecte. Utilitza dos colors diferents.

Escriu 1, 2 i 3 per ordenar la paràbola del llevat.

Amð el bbbbbbbbbbbbb del cel passa com amb el 
bbbbbbbbbbbbb, el bbbbbbbbbbbbb i la bbbbbbbbbbbbb .
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