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A què crida Jesús? 



JESÚS CRIDA A COL·LABORAR 
EN LA SEVA MISSIÓ 
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Venint	  al	  món,	  Jesús	  
mostra	  el	  rostre	  
misericordiós	  de	  Déu.	  

LA MISSIÓ DE JESÚS 
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Mosaic rus de la Mare de Déu i el seu Fill Jesús 



LA MISSIÓ DE JESÚS 

Jesús	  crida	  a	  seguir-‐lo	  i	  a	  viure	  la	  fe	  en	  comunitat.	  
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LA MISSIÓ DE JESÚS 

Jesús	  crida	  amb	  autoritat.	   Jesús	  en	  crida	  uns	  especialment.	  

Jesús	  crida	  per	  a	  una	  missió	  concreta.	  Jesús	  crida	  amb	  unes	  condicions.	  
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SEGUIDORS DE JESÚS 

Jesús	  és	  seguit	  per	  persones	  de	  tota	  mena	  que	  volen	  viure	  com	  Ell.	  

Els	  seus	  deixebles	  van	  tenir	  esperança	  en	  seguir	  Jesús,	  por	  en	  veure’l	  
morir	  i	  alegria	  en	  conèixer-‐ne	  la	  resurrecció.	  
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Comunió dels apòstols a l’aire lliure. Església ortodoxa d’Amsterdam 



SEGUIDORS DE JESÚS 

Diferents models de discipulat 

Cadascun	  dels	  quatre	  evangelistes	  vol	  mantenir	  viu	  el	  missatge	  de	  Jesús	  i	  
il·∙luminar	  la	  vida	  dels	  creients	  segons	  les	  necessitats	  del	  moment.	  
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Pantocràtor i tetramorfs a la porta del Sarmental de la catedral de Burgos 



SEGUIDORS DE JESÚS 

Ser testimonis de Jesús avui 

Actualment,	  la	  vocació	  dels	  cris8ans	  ha	  de	  conDnuar	  responent	  a	  la	  crida	  de	  
Jesús	  a	  ser	  misericordiosos	  i	  atendre	  els	  qui	  pateixen.	  

Religió 4 ESO  © grup edebé edebé 



Religió 4 ESO  © grup edebé edebé 

Presentació: Jesús crida a col·laborar en la seva missió 

  
  
Projecte i edició: grup edebé 
  
Col·laboradors: 

Redacció: Gerard Asunción Guasch 
Fotografia: AGE Fotostock, ThinkstockPhotos i Wikimedia Commons 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Els editors han fet tot el possible per localitzar els titulars dels materials que apareixen a títol de citació en l’obra. Si involuntàriament se n’ha omès cap, els 
editors repararan l’error quan sigui possible. 

  
 
És propietat del grup edebé 
  
© grup edebé, 2016 
Passeig de Sant Joan Bosco, 62 
08017 Barcelona 
www.edebe.com 

  



Religió 

4 ESO 

 

 © grup edebé 

edebé 


