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1. Déu ens ha fet lliures 

Al llarg de la història de la humanitat, les persones s’han plantejat preguntes molt 

difícils de respondre: «Qui ha creat el món en què vivim?», «Per què ho ha fet?»,  

«Es pot conèixer Déu?», «Què és la vida?», «Què fem en aquest món?».

Totes les religions donen respostes a aquestes preguntes. A través de les religions, les 

persones es relacionen amb Déu.

Tots els homes i les dones tenen la preocupació, secreta o no, de buscar Déu.  

Aquest llibre de Religió no hauria nascut sense aquesta inquietud.
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Totes les preguntes tenen resposta? 
Des de sempre, les persones hem observat el nostre entorn i ens hem preguntat  

el perquè de les coses.  

Déu ens ha fet molt curiosos i ens interessem per tot, per totes les coses que hi ha  

al nostre voltant. Cal, però, estar molt atents per trobar la resposta que ens faci sentir 

millor i que ens ajudi a entendre les coses.

Hi ha preguntes que fan referència als misteris de la natura: «Per què plou?»,  

«Per què cauen els llamps?», «Per què creixem?».  

La ciència ens dóna resposta a aquestes 

preguntes i ens ajuda a comprendre millor  

la natura i el món en què vivim.

Hi ha altres preguntes sobre 

assumptes que, per apropar-nos a la 

resposta, necessitem viure’ls: «Com 

m’anirà aquest curs?», «Per què em 

sento feliç quan la mare em fa un 

petó?», «Per què em sento malament 

si no em deixen jugar al pati?».

Imaginem que un dia pel carrer 

preguntem a tota mena de gent,  homes 

i dones, rics i pobres, gent enfeinada i 

gent que passeja:  «Si us plau, qui és Déu per a 

vostè?». Ben segur que la pregunta els sorprendrà 

una mica. I ens adonarem també que hi haurà respostes per a tots els gustos.  

Però hem de respectar totes les maneres de pensar.

•  Ara que comenceu cinquè i teniu tot  
un curs per compartir junts, quines 
preguntes us feu?

•  Creieu que totes les preguntes  
que us feu tenen resposta?

•  En cas que féssiu la pregunta  
que proposem en el text, com creieu  

que reaccionarà la gent? Penseu que 
tothom us respondrà? Per què alguns no 
us voldran dir res? Quines respostes  
us donaran? És fàcil respondre aquesta 
pregunta? Per què? Creieu que hi haurà 
alguna resposta millor que una altra?  
Per què? I vosaltres, què respondríeu?

Reflexioneu-hi
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Tothom, fins i tot qui no creu en Déu, s’ha fet alguna vegada preguntes semblants  

a aquestes: «Déu, tu qui ets?», «Què hi fas en la meva vida?», «On ets?», «Per què  

la gent et busca?». Quan diem tothom, volem dir totes les persones de les grans 

religions del món: els budistes, els hindús, els musulmans, els jueus, els cristians  

i els creients de les religions naturals.

Tots tenim un moment en la nostra vida en què sentim la necessitat de fer-nos 

aquestes preguntes. Potser aquesta necessitat ens sorgeix mirant la bellesa  

i grandiositat de la natura, en un dia molt feliç o en un moment molt trist.

També hi ha molta gent que diu que això no l’interessa i que prescindeix de  

Déu per viure. Però, en el fons, no és veritat. Des que es va iniciar la història de la 

humanitat, sis grans religions s’han fet aquesta pregunta: «Qui és Déu per a 

nosaltres?».

Fixeu-vos en la il·lustració: aquest soldat no sabem qui és ni en quina guerra es 

troba, però, segurament, «un dia D, a una hora H» va tenir la necessitat de preguntar-se 

qui era Déu i què significava per a la seva vida i per a la vida de totes aquelles 

persones que, com ell, també patien.
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•  Us creieu totes les coses que us diu  
la gent que us estima?

•  Quines coses necessiteu comprovar  
que són veritat per vosaltres mateixos?

•  Us agrada contemplar el cel estrellat? 
Per què?

•  Quines altres coses de la natura us 
agrada admirar i contemplar?

•  Quan teniu por, què feu?

•  Per què creieu que el soldat va escriure  
la carta a Déu i es va plantejar aquelles 
preguntes?

•  Quins penseu que eren els seus 
sentiments?

•  El soldat s’imaginava que, d’alguna 
manera, estava davant de Déu?

•  Què vol dir «un dia D, una hora H de  
la nostra vida»? 

Reflexioneu-hi

Hola Déu, escolta’m! Jo mai no havia 
parlat amb tu!

Avui voldria saludar-te. Com va, 
això?…

No sé si saps –sí que ho saps– 
que em deien que no existies, i jo, 
beneit de mi, vaig creure que era 
veritat, que tu no existies.

 Mai no havia mirat la teva gran 
obra, però AHIR, des del cràter que 
va fer aquella bomba, vaig veure…1 

1 Trobareu la carta completa a la Guia d’aula.

El soldat va tenir la necessitat de parlar amb Déu, d’apropar-s’hi i conèixer-lo.  

I ho va fer a través d’una carta.
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•  Què tenen en comú tots els creients  
de totes les religions del món?

•   En quins moments de la nostra vida 
podem pensar en Déu i notar la seva 
presència a prop nostre?

•  Què penseu dels qui diuen que no creuen 
en Déu? I dels qui diuen que hi creuen?

•  Per què penseu que és important 
conèixer la cultura de les diferents 
religions  que existeixen en el món?

Reflexioneu-hi

Els creients es relacionen amb Déu  
Totes les persones naixem amb la necessitat  

de buscar i trobar Déu. Això ha passat sempre,  

des dels primers éssers humans fins avui.  

I Déu sempre s’ha manifestat a les persones  

de totes les èpoques i cultures. Actualment 

existeixen moltes religions en el món.

Els homes i les dones, els infants i els joves  

que creuen en Déu, i que troben el sentit  

de la vida a partir de l’existència de Déu,  

són els creients.

 1   Ordena la frase següent:

Déu
moltsvida.

Podembuscar

moments

la de

 2   Investiga. Quines són les sis grans religions de la història de la humanitat? 

Destaca una qualitat important de cada una d’aquestes religions.

trobar

i en

Els homes i les dones de totes les religions, envoltats de la vida  

i la presència misteriosa de Déu, s’han preguntat alguna vegada,  

dins el seu cor, qui és Déu.
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Abraham busca i troba Déu  
Molt abans que Jesús de Natzaret vingués en la nostra història, cap a l’any 1850 aC, 

un home ric, que vivia en l’antiquíssima ciutat d’Ur, ja es va fer aquesta pregunta: 

«Qui deu ser aquest a qui anomenen Déu?».

Aquell home ric es deia Abraham. Vivia en un país on hi havia molts déus i moltes 

forces del bé i del mal. Eren els ídols, imatges de déus. Allò no li omplia el cor i va 

decidir posar-se en camí pel desert. El seu cor ja buscava un únic déu perquè de 

déus, pensava Abraham, només n’hi pot haver un.

I el Senyor se li va manifestar en el seu cor. Déu el va escollir perquè, amb el pas 

del temps, fos el primer gran creient en Déu. 

El camí per descobrir el Déu veritable no va ser gens fàcil per a Abraham i la seva 

dona Sara. Una nit estrellada, sortint d’Ur, Déu li va fer sentir que la seva dona Sara 

tindria un fill, Isaac, amb el qual començaria la història d’un poble, d’on sorgiria, 

algun dia, Jesús.
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•  Per què penseu que Déu li va demanar  
a Abraham que marxés i ho deixés tot?

•  En aquells temps, va ser important que 
Abraham fos el primer de creure en un  
sol déu i no en molts déus?

•  Quines dificultats creieu que va tenir 
Abraham per entendre el que Déu li va 
demanar?

•  Penseu que Déu i Abraham van fer  
un pacte?

•  La gent pot confiar en vosaltres? 
Sempre? Per què?

•  Acostumeu a complir les promeses que 
us feu a vosaltres mateixos? I les que  
feu als pares? I als amics?

•  De vegades compliu les vostres 
promeses perquè espereu rebre alguna 
cosa a canvi?

•  Quina promesa us agradaria complir?  
Si aconseguiu complir-la, com us 
sentireu?

•  Amb quines persones confieu sempre, 
perquè sabeu que mai us fallaran?

•  Podeu confiar en Déu? Per què?

Reflexioneu-hi

 3   A què es va comprometre Déu? Com ho va complir?

 4   Com va reaccionar Abraham en sentir la promesa de Déu?

Abraham confia en Déu    
Abraham tenia 75 anys i va pensar que era 

massa vell per fer allò que Déu li havia 

manat: que sortís de casa seva i que marxés 

cap a una terra que Ell li indicaria. 

Déu també li va dir que el faria pare d’un 

poble, però Abraham es preguntava com 

podia ser pare d’un poble si no tenia fills…

Malgrat tot, Abraham va confiar en Déu  

i en el compliment de la seva promesa: una 

terra i fills. I va fer el que Déu li demanava.

Abraham és el model de fe i de confiança 

en Déu per als homes i les dones de tots  

els temps. Per això se l’anomena «pare  

dels creients».
Abraham va confiar en Déu i va decidir començar 

a caminar per buscar la terra del seu nou poble.
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Déu va posar una prova molt dura a Abraham, una mena de temptació. 

Abraham pensava que, tal com havien fet els altres déus que havia conegut  

a Ur, Déu li demanava que sacrifiqués el seu fill Isaac, el que més estimava  

en la seva vida, com un regal que havia d’oferir-li.

La Bíblia ens explica…

Abraham prengué la llenya del sacrifici i la carregà damunt del 

seu fill Isaac: ell portà a la mà el foc i el ganivet, i se n’anaren 

tots dos junts en silenci. De sobte, Isaac parlà així al seu pare:

–Pare, portem el foc i la llenya, però on és l’animal per al 

sacrifici?

–Déu proveirà de tot, Déu parlarà.

En arribar al lloc que Abraham cregué adient, hi aixecà un 

altar, disposà la llenya, lligà el seu fill Isaac, i el posà a l’altar, 

sobre la llenya. Abraham estengué la mà i agafà el ganivet per 

degollar el seu fill. Aleshores, l’àngel del Senyor va fer veure ben 

clar a Abraham que Déu mai no li podia demanar una cosa així. 

I més quan el Senyor mateix li havia promès que després d’Isaac 

vindria una multitud de pobles més nombrosa que les estrelles 

del cel i la sorra del desert. El Senyor digué a Abraham:

–No alcis la mà contra el teu fill. Fins i tot he vist que series 

capaç de sacrificar el que més estimes per mi. Però, Abraham, 

pensa que jo sóc un Déu de vius, no de morts.

Gènesi 22, 6-12 (Text adaptat) 
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 5   Dibuixa (o busca a Internet) un mapa de la regió on va viure Abraham, amb  

els dos grans rius i la ciutat d’Ur.

 6   Explica amb les teves paraules què significa aquesta afirmació: «Qui promet es 

compromet».

 7   Abraham va emigrar del  

seu poble. Ell i la seva dona  

eren immigrants. Investiga 

sobre aquest tema. Coneixes 

immigrants? Quin és el seu 

poble o país d’origen? Saps per 

què han vingut a casa nostra? 

Busca notícies a la premsa 

relacionades amb immigrants, 

gent que ho ha deixat tot i ha 

marxat del seu poble buscant 

un lloc millor per viure i per 

educar els seus fills. Feu un 

mural tota la classe i parleu 

sobre què en penseu.             

 8   Pensa. És fàcil creure en Déu? Completa en el teu quadern les frases següents:

–  Creure en Déu no és fàcil perquè… 

–  Creure en Déu és fàcil perquè… 

•  Creieu que Déu pot demanar mai una cosa 
com la que li va demanar a Abraham?  
Per què penseu que Abraham li va fer cas?

•  Com es devia sentir Abraham quan va 
decidir fer el que li havia demanat Déu?

•  Per què Déu no podia permetre que 
Abraham sacrifiqués el seu fill?

•  Alguna vegada us han proposat  
fer alguna cosa que pensàveu que  
no era possible fer-la? Com vau 
reaccionar? 

•  Què cal fer quan algú us proposa fer 
alguna cosa que penseu que no és 
correcte de fer-la?

Reflexioneu-hi
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•  Feu grups de quatre o cinc companys i companyes i discutiu entre vosaltres quins 
paquets llençaríeu per la borda:

-  Quins són els paquets menys importants per ser feliços? Cada vegada que llenceu  
un d’aquests paquets al mar, digueu per què podeu prescindir-ne.

-  Quin és el paquet que us ha costat més de llençar al mar? Per què? Per què penseu  
que els quatre que us queden són els indispensables per ser feliços?

-  Penseu situacions que no deixin que les persones se sentin lliures. Què podríeu fer 
vosaltres per solucionar-ho?

Reflexioneu-hi

Déu ens ha regalat la llibertat 
Davant de qualsevol situació podem decidir què volem fer, podem escollir el camí 

bo o el camí dolent. La nostra capacitat de decidir ens demostra que podem ser 

lliures. Ser lliures és un dels béns més valuosos que tenim les persones.  

Qui no és lliure no pot ser feliç.

Per parlar de llibertat us proposem l’experiència següent: fer 

un viatge a la recerca de la felicitat. Imaginem que tots anem  

en una barca que es diu Felicitat. Portem uns paquets que seran 

les provisions per a aquest viatge. Ho carreguem tot i sortim mar 

endins a buscar la felicitat.

Cada paquet representa un valor necessari per a la vida:  

la família, la pau, la fe, l’amistat, la riquesa, la salut, el poder  

i la fama.

De sobte, la barca comença a fer aigües. Convé descarregar 

alguna cosa perquè no pesi tant, i no tenim altre remei que 

llençar per la borda alguns d’aquests paquets. Per tal de poder 

arribar amb seguretat a bon port, n’hem de llençar quatre. 

Llavors la barca de la felicitat arribarà a la seva destinació.
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•  Expliqueu alguna situació en què  
vau dubtar entre fer una cosa  
o una altra. Quina decisió vau  
acabar prenent? 

•  Comenteu aquesta frase: «La pau no  
ens la regalen; ens l’hem de guanyar».

•  Quines persones ens poden ajudar  
a fer bon ús de la nostra llibertat?

•  És el mateix tenir llibertat que fer  
el primer que ens passa pel cap?

•  Per què les persones no som joguines 
teledirigides?

Reflexioneu-hi

Nosaltres podem triar 
Les persones tenim a les nostres mans un poder extraordinari, una eina meravellosa 

però també molt perillosa: depèn de com la fem servir. És la llibertat. Amb la llibertat 

podem fer que la nostra història, i la de les persones que ens envolten, sigui feliç  

o desgraciada.  Si en el món hi ha guerres és perquè, malauradament, hi ha uns 

quants homes, els poderosos de la terra, que les provoquen, moguts per l’odi, els 

diners, el petroli i altres interessos.  

Si hi ha pau, dependrà en bona part de  

la decisió dels qui tenen el poder per 

posar pau i fer que les guerres s’acabin.

Vosaltres, els nens i les nenes de  

la classe, no podeu fer res per la pau  

en el món, però sí que podeu contribuir 

a què la convivència a la classe sigui 

bona o no tan bona. I el mateix  

podem dir de les vostres famílies.  

La pau no ens la regalen; ens l’hem  

de guanyar. Depèn molt del nostre 

esforç i de la nostra bona voluntat. 

Nosaltres no som joguines 

teledirigides, ni ordinadors que uns 

altres fan funcionar. Som persones 

que podem decidir el nostre camí amb llibertat. Sense la llibertat no som persones. 

Encara que alguna vegada ens equivoquem, sempre som a temps de rectificar i 

d’escollir el camí correcte. Ser lliures no sempre vol dir que podem fer el que vulguem. 

Hem de pensar en fer el que és millor per a nosaltres i per als altres.
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Moisès allibera el seu poble  
Després d’Abraham, Isaac i Jacob (fill d’Isaac), el poble jueu va créixer més nombrós 

que les estrelles del cel i la sorra del desert, segons la promesa que Déu va fer a 

Abraham. Però van venir temps difícils i d’escassetat quan el poble jueu va viure 

esclau a Egipte, on el gran faraó Ramsès II els va maltractar amb treballs inhumans, 

fent-los construir piràmides i palaus.

El pitjor de tot és que els jueus es van veure privats del gran do de viure  

en llibertat. Després de moltes peripècies, aquell poble, guiat per Moisès, va arribar 

lliure al peu de la muntanya del Sinaí.

Ben aviat van començar a sorgir problemes entre ells: robatoris, enveges, 

mentides, egoismes… Algú havia de posar fre a tots aquells pecats i disbarats. 

Moisès es veia impotent per conduir aquell poble i necessitava que el Senyor 

l’il·luminés. Moisès, amb la força espiritual del Senyor, va anar descobrint aquella  

llei que tant els ajudaria, i així es van crear els Deu Manaments.

Desert al peu del Sinaí, on Moisès i el seu poble van aconseguir els Deu Manaments amb l´ajuda de Déu.
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Els Deu Manaments   
Un dia, Moisès va pujar a la muntanya del 

Sinaí per demanar la llum i la força de Déu. 

Fent pregària i pensant en el bé del seu 

poble, després va escriure en unes taules 

de pedra el text dels Deu Manaments. 

En realitat, el que diuen aquests Deu 

Manaments és el mateix que recullen els 

Drets Humans actuals, que expliquen què 

cal fer perquè les persones i els pobles de 

la humanitat visquin feliços i en una bona 

convivència. Aquests són, en llenguatge 

d’avui, aquells Deu Manaments que, ara fa 

més de 3.000 anys, Moisès va donar al seu 

poble per protegir la llibertat i el benestar 

de les persones.

Els Deu Manaments

1. Estimaràs Déu per sobre totes les coses.

2. No diràs el nom de Déu en va (respectaràs el seu nom).

3. Santificaràs les festes (descansaràs i celebraràs l’Eucaristia  

els dies festius).

4. Honraràs el teu pare i la teva mare (obeiràs, respectaràs, 

ajudaràs i estimaràs els teus pares).

5. No mataràs (no seràs violent amb els altres, respectaràs la vida 

dels altres).

6. No cometràs actes impurs (el teu cos i el dels altres es mereixen 

un respecte i una dignitat).

7. No robaràs.

8. No diràs mentides ni acusaràs els altres.

9. No tindràs mals desitjos.

10. No envejaràs les coses dels altres.

Moisès amb els Deu Manaments,  

de Domenico Mastroianni (detall).
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 9   Dibuixa una cruïlla de camins que representin el camí bo i el camí dolent.  

Escriu-hi al damunt dues o tres coses bones i dolentes que podem fer.

 10   Feu un mural amb fotografies de diaris o d’Internet de notícies bones  

i dolentes. El títol del mural pot ser: «El bon o el mal ús de la llibertat».

 11   Completa en el teu quadern aquesta frase: «Amb la meva llibertat…».

 12   Els fets que ens parlen de Moisès estan narrats en el llibre de l’Èxode, paraula 

que significa ‘sortida’. Busca en quina part de la Bíblia es troba aquest llibre.

•  Sabeu què signifiquen els dos senyals de 
circulació de les imatges? Tots dos ens 
indiquen el camí a seguir? 

•  Llegiu els Deu Manaments i digueu quin 
és per a vosaltres el manament més 
important.

•  Ara, entre tots, inventeu-vos tres 
manaments perquè la vostra convivència 
a la classe sigui encara més bona. 
Escriviu-los a la pissarra. Després  
trieu els que creieu que són més 
necessaris. 

Reflexioneu-hi

Un nen d’una escola va dir que els Deu Manaments de la Llei de Déu eren com 

uns senyals de circulació que ens orienten per no anar en «contra direcció». I tenia 

raó. Si anem en «contra direcció», ens perjudiquem i a nosaltres mateixos i a les 

persones del nostre voltant.
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Jesús de Natzaret, que coneixia prou bé els manaments de Déu, la vigília de la 

seva mort, quan estava reunit amb els seus amics i les seves amigues celebrant 

l’Eucaristia, ens va donar un sol manament. Estava convençut que els Deu 

Manaments es resumien en una sola paraula: estimar. Aquestes són les paraules 

de l’Evangeli, tal com ens les ha deixat escrites un dels deixebles de Jesús:

L’Evangeli ens explica… 

Aquest és el meu manament: 

que us estimeu els uns als altres 

tal com jo us he estimat. En això 

tothom coneixerà que sou 

deixebles meus.

Joan 13, 34-35 (Text adaptat)

•  Com podem aconseguir que les persones 
que hi ha a prop nostre, com els pares,  
els germans, els mestres o els amics, 
sàpiguen que les estimem?

•  Com sabeu que la mare i el pare us 
estimen? I el germà o la germana?  
I un amic o una amiga? 

•  Sabeu que hi ha moltes persones que  
us estimen? Què penseu que esperen  
de vosaltres?

•  Com penseu que se senten les persones 
que estimeu quan els ho demostreu?

•  Quins gestos fem per demostrar que 
estimem algú?

Reflexioneu-hi
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        he apRès…

Al llarg de la història de la humanitat, 

les persones s’han plantejat preguntes 

molt difícils de respondre. Les diferents 

religions donen resposta a aquestes 

preguntes.

Abraham va creure en un sol déu. 

I va confiar plenament en el que 

Déu li va manar. Va passar un mal 

moment, creient que Déu li 

demanava sacrificar la vida del seu 

fill Isaac.

Déu, en crear l’home i la dona, els ha donat la llibertat: una 

eina meravellosa, però alhora, perillosa. Amb ella podem fer 

un món millor o pitjor. Volem fer un bon ús de la nostra 

llibertat. 

Els Deu Manaments són com senyals de 

circulació que ajuden les persones a escollir  

el bon camí. Jesús va resumir aquells Deu 

Manaments en un de sol: «Estimeu-vos els  

uns als altres com jo us he estimat».

El poble d’Abraham, Isaac i Jacob va viure a 

Egipte privat de la seva llibertat. Moisès, amb 

l’ajuda de Déu, els va alliberar i va escriure els 

Deu Manaments per al seu poble i per a tota  

la humanitat.
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