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Poden canviar el món  

els cristians? 



ELS CRISTIANS 
ES COMPROMETEN 

Religió 3 ESO  © grup edebé edebé 



COMO AFRONTEN ELS REPTES ELS CRISTIANS? 

l’explotació de la natura 

Enfront de… 
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la globalització 

la deshumanització 

la col·laboració amb la Creació 

El cristianisme proposa… 

la justícia distributiva 

la fraternitat 



ELS CRISTIANS TREBALLEN PER UN MÓN MILLOR 
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Els cristians són persones compromeses 

Analitzen Assumeixen Transformen 

S’esforcen per 
trobar les 

causes dels 
problemes. 

Es comprometen 
i treballen per 
un món més 

just. 

Viuen com a 
propis els 
problemes 
dels altres. 

La realitat 



ELS CRISTIANS TREBALLEN PER UN MÓN MILLOR 

El compromís evangèlic 

Els membres de l’Església duen a terme una gran tasca per ajudar els més desafavorits. 

El Pontifici Consell Justícia i Pau exerceix de mitjancer en conflictes bèl·lics. 
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L’OPCIÓ PREFERENT PELS POBRES 

Jesús prefereix els pobres 

Jesús surt a l’encontre dels 
pobres, els desvalguts i els 
exclosos i els anuncia que el 
Regne de Déu és per a tothom. 
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La pobresa evangèlica es basa a 
viure sense aferrar-se als béns 
materials, amb confiança en Déu, 
sobrietat i disposició per a 
compartir amb els altres. 



L’OPCIÓ PREFERENT PELS POBRES 

Els cristians segueixen el model de Jesús 

Opten preferentment pels pobres i, amb la força de l’Esperit Sant, estimen 
desinteressadament els altres. 

Religió 3 ESO  © grup edebé edebé 

Estimar els pobres és un camí cap a la salvació. 
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