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Què significa viure com Jesús? 



SER CRISTIÀ ÉS  
VIURE EN PLENITUD 
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LA PERSONA, UN ÉSSER EN CONSTRUCCIÓ 

Un món de pensaments 

El	  pensament	  i	  la	  
personalitat	  s’influeixen	  
mútuament,	  i	  defineixen	  la	  
nostra	  manera	  de	  ser.	  

Un univers d’emocions 

Las	  emocions	  influeixen	  en	  
la	  manera	  com	  una	  persona	  
veu	  el	  món	  i	  es	  relaciona	  
amb	  els	  altres.	  

Religió 4 ESO  © grup edebé edebé 



LA PERSONA, UN ÉSSER EN CONSTRUCCIÓ 

La llibertat de triar 

Som	  responsables	  quan	  usem	  la	  nostra	  llibertat	  amb	  intel·∙ligència	  per	  a	  
realitzar-‐nos	  i	  per	  a	  buscar	  el	  bé	  comú.	  	  	  
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Jesús,	  home	  i	  alhora	  Fill	  de	  Déu,	  és	  un	  model	  de	  vida.	  Ell	  ens	  ofereix	  una	  nova	  manera	  de	  
viure	  que	  ens	  fa	  lliures	  i	  plenament	  humans.	  

UNA NOVA MANERA DE VIURE 

Els	  autènGcs	  cris8ans	  són	  persones	  de	  bon	  cor,	  ja	  que	  segueixen	  per	  voluntat	  pròpia	  el	  
manament	  de	  Jesús	  d’es8mar-‐nos	  els	  uns	  als	  altres.	  
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Vitrall del lavatori dels peus. 
Gacé (França) 



ÉS IMPORTANT ESTIMAR BÉ 

Durant	  tota	  la	  vida	  podem	  aprendre	  a	  es8mar	  perquè	  el	  nostre	  amor	  sigui	  cada	  
cop	  més	  un	  amor	  veritable,	  com	  el	  que	  descriu	  sant	  Pau.	  
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ÉS IMPORTANT ESTIMAR BÉ 

És	  important	  es8mar	  de	  manera	  
intel·∙ligent.	  Per	  això	  hem	  d’aprendre	  
de	  les	  nostres	  experiències.	  

L’amor	  ha	  de	  servir-‐nos	  per	  a	  
créixer	  en	  les	  nostres	  
capacitats.	  
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ÉS IMPORTANT ESTIMAR BÉ 

Viure en família 

La	  família	  és	  la	  nostra	  primera	  escola	  de	  valors	  humans,	  on	  aprenem	  a	  conviure	  
amb	  els	  altres	  i	  on	  establim	  els	  primers	  lligams	  afec8us.	  
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