
Hola, jovenets!!!

Com estau? Heu passat unes bones festes de Pasqua?

Ja sé que això d’estar tancats a casa és un poc cansat, 
però hem de tenir molts d’ànims, coratge i esperança.

En sortirem!!!

i prest ens podrem tornar veure.

Vos propòs unes activitats per passar una estona i, al mateix
temps, aprendre. Els has de fer en dues o tres setmanes.

Si voleu dir-me alguna cosa, demanar-me res o enviar-me la 
feina quan estigui feta, vos deix el meu correu:

jnadal2@educaib.eu

Fins aviat! Una forta abraçada.

Joan Nadal

mailto:jnadal2@educaib.eu


Religió 6è 
APRENDRE A SER MISSIONER DE JESÚS

Llegeix aquest text i després fes les activitats proposades.

La missió de Jesús de Natzaret

Jesús de Natzaret va dedicar la seva vida
a ensenyar, amb fets i paraules, el 
missatge de salvació del seu Pare Déu: 
«Déu, salvador nostre, que vol que tots els
homes se salvin i arribin al coneixement 
de la veritat» (Primera carta a Timoteu 2, 
3-4).

La missió salvadora del grup de Jesús

Perquè l'ajudassin a continuar la seva 
missió de salvació, Jesús va formar el 

grup d'apòstols i deixebles. Va prometre
a aquest grup que els enviaria l'Esperit
Sant per ajudar-los a complir la seva
missió.

Després de ressuscitar, Jesús va recordar
als apòstols la missió que els havia 
encomanat: «Anau, doncs a tots els
pobles i feis-los deixebles meus, batiant-
los en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar
tot allò que us he manat» (Evangeli segons Mateu 28, 19-20).

Quan els apòstols varen rebre l'Esperit Sant, el dia de Pentecosta, varen començar a 
ensenyar el missatge de Jesús a Jerusalem.

Els orígens de l'Església i la seva expansió

A Jerusalem, moltes persones que 
escoltaren el missatge dels apòstols varen 
creure en Jesús, es varen batiar i es varen 
unir al grup dels primers cristians. Així es 
va formar en aquesta ciutat la primera 
comunitat cristiana.

Després, els apòstols i alguns deixebles, 
com Pau, varen viatjar per diferents ciutats
i països del món predicant i fundant noves 
comunitats cristianes. D'aquesta manera es
varen anar creant altres comunitats 

cristianes, i totes juntes formen l'Església.



Per això, l'Església va ser instituïda per Jesús, manifestada per l'Esperit Sant i construïda 
pels apòstols.

Des dels orígens fins avui, l'Església, per la força de l'Esperit Sant, encara creix al món i 
continua la missió de salvació de Jesús.

La missió salvadora de l'Església

Des de la Pentecosta, l'Església continua la triple missió salvadora que Jesús li va 
encomanar:

 -Ensenyar el missatge de salvació de Jesús, l'Evangeli.

 -Governar tots els cristians.

 -Ajudar les persones a ser sants i santes.



JESÚS I LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA

1.- Escriu una frase amb cada grup de paraules.

a) Jesús – missatge – salvació

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) Jesús – grup – missió

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) Església – orígens – missió

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) Església – missió – salvadora

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.- Escriu què va encomanar Jesús als seus deixebles després de la resurrecció.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3.- Respon.

a) Que van rebre els apòstols per ajudar-los a ensenyar el missatge de salvació de 

Jesús?

....................................................................................................................................................

b) Quina és avui la triple missió de l'Església?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



LA BÍBLIA: LA VIDA DE SANT PAU

Ara llegiràs un relat sobre la vida de sant Pau que es 
narra en el llibre dels Fets (o Actes) dels Apòstols i a
les cartes del Nou Testament que ell va escriure, 
adreçades a distintes comunitats.

Abans de fer-se cristià, nomia Saule i era fariseu. 
Els fariseus eren un grup jueu molt rigorós en el 
compliment de les normes de la seva religió.

Saule va néixer a la ciutat de Tars, uns anys 
després de Jesús, a qui no va conèixer 
personalment.
Els seus pares eren jueus fariseus. De jove, 
Saule va estudiar a Jerusalem, amb el mestre
Gamaliel, els llibres sagrats del judaisme, i 
allà es va unir al grup dels fariseus.

Saule complia amb molt de zel la Llei de Déu i perseguia els cristians perquè pensava 
que era una secta que s'apartava de la vertadera religió.
Va ser present quan mataren Esteve, el primer màrtir cristià.

Un dia que viatjava de Jerusalem a Damasc, una llum molt forta el va enlluernar. Va 
caure en terra i sentí una veu que li deia: «Saule, Saule, per què em persegueixes?».
Saule preguntà: «Qui ets?». La veu va respondre: «Som Jesús, a qui tu persegueixes».

En aixecar-se, va descobrir que 
estava cec. Un cristià el va ajudar a
recuperar la vista.
Aquestes experiències el varen fer 
convertir-se i integrar-se en la 
comunitat cristiana. Pau va viatjar 
per la Mediterrània predicant i 
formant comunitats cristianes.

En aquestes comunitats, Pau els va 
escriure cartes per transmetre'ls 
aquest missatge: Jesús és el 

Senyor, que ha mort i ha ressuscitat i ha vençut el pecat i la mort, i ofereix la seva 
salvació a totes les persones sense distinció.

Pau va ser empresonat i morí màrtir a Roma.



QUÈ ENS ENSENYA LA BÍBLIA?

Aquest relat ensenya que la persona que es troba amb Jesús
canvia la seva vida i es converteix en deixeble seu. També
ensenya que s'han de respectar totes les persones, de
qualsevol cultura i religió.

4. Contesta o completa

a) Què et crida més l'atenció de la vida de Pau? 

...............................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b) Quines ensenyances has descobert en el relat de la vida de Pau? .....................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c) Escriu què va fer Pau per complir la missió de l'Església? ...............................................................

...............................................................................................................................................................

d) Pau va viatjar per la Mediterrània predicant 

i ........................................................................

..........................................................................

e) El missatge que Pau transmet en les seves 

cartes és ............................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................



REPASSAM EL QUE HEM TREBALLAT

Completa aquesta frase sobre el més important que hem treballat.

L’Església, amb l’ajuda de l’_ _ _ _ _ _ _  Sant, encara creix al  _ _ _, i continua la triple 

missió de s_ _ _ _ _ _ _  que Jesús va encomanar als seus deixebles: 

ensenyar l’E_ _ _ _ _ _ _, administrar els s_ _ _ _ _ _ _ _ _  i ajudar els altres.

Resol aquests mots encreuats.
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1.  Comunitat de tots els creients que continua la triple missió salvadora que Jesús li va 
encomanar.

2. Seguidors de Jesús a qui Ell va encomanar la seva missió salvadora.

3. Jesús va dedicar la seva vida a ensenyar el missatge de salvació del seu Pare Déu 
amb fets i ... .

4. Ciutat on va morir màrtir Pau.

5. Missió que Jesús va encomanar als apòstols en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant.

6. Ell va dedicar la seva vida a ensenyar, amb fets i paraules, el missatge de salvació de 
Déu i va fundar l’Església.

7. Deixeble de Jesús que abans de conèixer-lo era fariseu i nomia Saule.



Pots mirar un petit vídeo sobre la vida de sant Pau en aquest enllaç:

https://youtu.be/aE89JtGLGhU

Com hem vist, sant Pau va viatjar per moltes ciutats de la Mediterrània ensenyant el 
missatge de Jesús. També va escriure moltes cartes a comunitats cristianes de diverses 
ciutats, i a algunes persones. Aquestes cartes es troben al Nou Testament. Cerca, en aquesta 
sopa de lletres, els noms de 7 ciutats i el nom de 3 persones a qui Pau escrigué alguna carta.

A X C O R I N T F R T O E M G
B H L O O E W K L A A T F Q A
F I L E M O N V E W O U E W L
T E S S A L O N I C A J S T C
A S D F G H J K L P I N X F I
T W E R T Y U I P L O I X I A
I F C O L O S S E S F K Z L P
T X C V B I V B N T Q M D I L
U W T I M O T E U G Y L R P Y
S M N B V C X Z A B P L L S O

https://youtu.be/aE89JtGLGhU



