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Com es fa present  

Jesús avui? 



JESÚS ÉS 
PRESENT EN 
L’ESGLÉSIA 
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L’Església és el conjunt dels seguidors de Jesús i on es fa present avui dia. 

L’ESGLÉSIA, PRESÈNCIA DE CRIST EN LA HISTÒRIA 

Religió 1 ESO  © grup edebé edebé 

On podem veure avui Jesús? 

Trobem Jesús en: 

La Paraula de Déu 

Els sagraments 

La comunitat 



L’Església és el lloc de trobada dels cristians amb els altres i amb Déu. Els 
cristians viuen la seva missió dins de l’Església com un servei. 

ELS CRISTIANS, MEMBRES DE L’ESGLÉSIA 
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Cada cristià és cridat a prestar un servei 

Laics i laiques 

Religiosos i religioses 

Preveres, diaques i 
bisbes 

Membres 



L’ESGLÉSIA ANUNCIA 
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Jesús deixa a l’Església un encàrrec 

Jesús encarrega a l’Església l’evangelització: anunciar i estendre el Regne de Déu. 

Formes d’evangelitzar Catequesi 

Classe de Religió 

Mitjans de comunicació 

Litúrgia 

Pregària 



L’ESGLÉSIA DÓNA TESTIMONIATGE 

Els cristians donen testimoniatge del missatge de Jesús seguint el seu exemple. 
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Els cristians són testimonis de l’amor de Déu 



L’ESGLÉSIA CELEBRA 

La litúrgia catòlica 
expressa, comparteix 
i celebra la fe en Déu 
mitjançant gestos, 
colors, llums, 
paraules, elements o 
objectes. 
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Els set sagraments 
destaquen d’entre tota 
la litúrgia. 

La litúrgia,  
una manera 
d’apropar-se 
a Déu 
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