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TEMA 8
COM A FILLS, PREGAM DÉU, EL NOSTRE PARE

Pàgs. 100 i 101
del Catecisme

Missa Quan un amic et crida, t’agrada anar a casa a 
passar temps amb ell, estàs més a prop i això 
et permet conèixer-lo millor. Passar temps amb 
Jesús es pot fer anant a missa! És realment pre-
sent en l’hòstia consagrada. Quan vaig a ca un 
amic és per sentir-me bé. A la missa, de vega-
des et sents avorrit, perquè no estàs atent, has 
de reconèixer i entendre els gests del sacerdot, 
paraules que diu, cançons, etc. No dubteu a fer 
preguntes, aquest aprenentatge de la missa du 
temps. Fins i tot els adults sempre estan desco-
brint coses noves!

Porque molestaba. En efecto, Jesús no tenía pelos en la lengua. Jesús hacía el 
bien por donde pasaba. Encontraba que el amor al prójimo era más importan-

te. A veces incluso se permitía infringir la ley del descanso del sábado. 

Los sumos sacerdotes temían que Jesús arrastrara con él al pueblo y que eso dis-
gustara a los romanos, los ocupantes del país. Sobre todo, temían que Jesús tuvie-
ra más influencia que ellos y que el pueblo se apartara de ellos. Se aferraban a su 
autoridad y a su poder religioso. 

Durante el proceso de Jesús, según parece un tanto amañado, los sumos sacerdo-
tes jugaron dos cartas diferentes. Frente a Caifás jugaron la carta religiosa: expli-
caron que Jesús se hacía igual a Dios. El efecto fue inmediato: el sumo sacerdote 
gritó que era una blasfemia, es decir, un insulto a Dios. Frente a los romanos ju-
garon la carta política: Jesús es un agitador que podría llevar la revolución contra 
el ocupante.

¿Por qué mataron a Jesús?

DE VERITAT CREUS ?

Creus de veritat
que Jesús

ens ha alliberat?

Si, Jesús ens ha alliberat, però 
no estaven a la presó, en sentit 
estricte, ens va alliberar del 
pecat ens va mostrar amb la 
seva vida que era possible un 
altre vida. 

El problema es que nosaltres no la volem creure. Déu té un pro-
jecte de felicitat per cada un de nosaltres. Nosaltres no sempre 
ens volem adonar, fins i tot abans que Jesús, Déu no ha deixat 
de voler alliberar el seu poble. La persona prefereix la cara de la 
temptació, el mal. Però Jesús ens ha establert una felicitat, l’obli-
gació de lliurar-nos del mal. Som capaços de molt més del que 
pensam, tenim la força per lluitar contra el mal.



«Resar és parlar amb Déu, contant-li les nostres coses, 

el que pensam, el que feim, el que sentim, sabent que 

Ell ens escolta sempre perquè ens estima molt».

«Senyor, ensenyau-nos a pregar
com Joan n’ensenyà als seus deixebles»

(Lc. 11,1-2)

aprèn de De quina manera podem parlar amb Déu Pare en 
la pregària?
En la pregària podem donar gràcies a Déu, dema-
nar-li ajuda, alabar-lo, oferir-nos-hi, estant en si-
lenci davant ell, adorant-lo.

memòria ans deslliureu-nos
    de qualsevol mal.

Pare nostre, que esteu en el cel:

Sigui santificat el vostre nom.

Vingui a nosaltres el vostre regne.

Faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,doneu-nos,  
       Senyor, el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres
   caiguem en la temptació,


