
Quin és el missatge definitiu  

de Déu a la humanitat? 
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JESÚS ÉS LA IMATGE  
DE L’AMOR DEL PARE 
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DÉU ES REVELA EN JESÚS 

Déu Pare, sempre present en la vida de Jesús 

Quan Jesús parla de 
Déu, s’hi refereix 
com a Pare. 

La relació de 
Jesús amb Déu 
Pare es basa en la 
confiança.  

Giovanni Bellini, Crist a la muntanya de les Oliveres 



Déu és Pare, Fill i Esperit 

A	  la	  peculiar	  manera	  de	  ser	  de	  Déu	  se	  l’anomena	  Trinitat,	  ja	  que	  és	  Pare,	  Fill	  i	  Esperit	  Sant.	  

L’Esperit	  Sant	  és	  present	  des	  d’abans	  
del	  naixement	  de	  Jesús.	  Maria	  va	  
concebre	  el	  seu	  fill	  per	  la	  presència	  
en	  ella	  de	  l’Esperit	  de	  Déu.	  
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Andrei Rubliov, La Trinitat 



L’Esperit	  Sant	  és	  amb	  Jesús	  quan	  
anuncia	  el	  Regne	  de	  Déu.	  

L’Esperit	  Sant	  condueix	  Jesús	  al	  desert	  perquè	  
superi	  les	  temptacions,	  i	  pel	  Bap;sme	  li	  atorga	  
el	  poder	  de	  salvar	  les	  persones.	  

Religió 2 ESO  © grup edebé edebé 

DÉU ES REVELA EN JESÚS 

Verrocchio i Leonardo, El Baptisme de Crist 



Déu	  és	  una	  
comunió	  d’amor	  
entre	  les	  tres	  
persones	  de	  la	  
Trinitat,	  tal	  com	  
es	  manifesta	  en	  
la	  confiança	  entre	  
Déu	  Pare	  i	  Jesús.	  	  

L’amor	  i	  la	  força	  de	  Déu	  
—l’Esperit—	  mou	  Jesús	  a	  
predicar	  el	  Regne	  de	  Déu.	  
Jesús	  lliura	  la	  seva	  pròpia	  
vida	  perquè	  es	  faci	  la	  
voluntat	  de	  Déu	  Pare.	  

Déu	  és	  amor	  
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Hem	  estat	  creats	  a	  imatge	  de	  
Déu	  i	  semblants	  a	  Ell.	  

«A	  imatge	  i	  semblança	  de	  Déu»	  

Som	  éssers	  socials	  que	  necessitem	  els	  
altres	  per	  a	  desplegar	  totes	  les	  nostres	  
potencialitats.	  
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LA PERSONA, IMATGE DEL DÉU-AMOR 



Som	  fills	  de	  Déu,	  fills	  del	  mateix	  Pare.	  Per	  això	  podem	  tractar	  Déu	  amb	  la	  
confiança	  de	  fills	  i	  estem	  cridats	  a	  comportar-‐nos	  com	  a	  germans.	  

Arribarem	  a	  ser	  allò	  que	  estem	  cridats	  a	  ser	  si	  deixem	  que	  l’Esperit	  de	  Déu	  actuï	  
en	  nosaltres	  tal	  com	  va	  actuar	  en	  Jesús.	  	  
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A imatge de quin Déu actuem? 

En	  l’AnKguitat,	  la	  mitologia	  exemplificava	  
el	  comportament	  acceptable	  i	  
l’inacceptable.	  Jesús	  proposa	  altres	  formes	  
d’actuació	  basades	  en	  la	  seva	  pròpia	  
imatge	  de	  Déu.	  

Por	  molt	  que	  canviem,	  ens	  
mouen	  sempre	  els	  mateixos	  
sen;ments	  i	  acKtuds.	  	  
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