
Presentació
En les dues primeres pàgines hi ha:
• El número, el títol i el subtítol de cada unitat for-
mulat de manera que t’interpel·la i et convida a bus-
car la resposta al llarg de la unitat, cosa que afavoreix
el diàleg i l’interès d’aprendre.
• Una imatge representativa del contingut principal
que es desenvoluparà al llarg de la unitat.
• Un apartat titulat «I tu, què hi dius?» en què podràs
expressar la teva opinió i els teus coneixements
sobre els continguts que es treballaran al llarg de la
unitat.
• Una altra pàgina que recull, mitjançant un mapa
conceptual, la interrelació de tots els conceptes que
es treballen i que presenta, de forma global i entene-
dora, els objectius i els continguts de la unitat.

Com ho veuen? Com ho viuen?
En aquestes dues pàgines hi trobaràs textos, poe-
mes, reflexions... que t’ajudaran a introduir-te en el
contingut que es treballarà al llarg de la unitat. Són
textos escrits per persones que han viscut o han
experimentat realitats semblants o properes al con-
tingut i que s’hi han posicionat o han pres una acti-
tud determinada davant cada una de les situacions
presentades.

4 5
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I TU, QUÈ HI DIUS?

6.1. Quan observes el món, què hi veus? Com el veus? Què en penses?

6.2. Què és un missioner? Quina és la seva missió? 

6.3. Sabries dir dues novetats que aporta el cristianisme a la humanitat?

6.4. Moltes entitats o associacions tenen com a objectiu principal aconseguir un món millor. Enumera entitats
que treballin amb aquest objectiu.

6.5. En què consisteix voler ser millor? Quins aspectes caldrà tenir en compte per aconseguir ser cada cop una
mica millor? 

6.6. Com creus que hauria de ser el futur de la humanitat?

Seguir
Jesús

Vers la civilització de l’amor

U N I TAT

6

Ara que estàs a punt d’iniciar la recta final del curs escolar, et proposem d’aprofundir en
el nucli central de la fe cristiana, l’anomenat credo apostòlic, i en l’estil de vida que

s’hi professa.
Abans, però, per entendre millor aquesta professió de fe és important que estudiïs al-

guns fets del cristianisme que van ser novetat a partir de Jesús de Natzaret. Una novetat
que va ser admirada i compartida pels qui el van conèixer i, després, per milers de segui-
dors al llarg de la història. 

Avui no és fàcil conèixer i copsar el missatge de Jesús de manera que aquest es conver-
teixi en un model per a la vida. No obstant això, hi ha persones que, amb el seu testimo-
ni, mostren que és possible fer-lo vida. El bisbe Pere Casaldàliga, que presentem en aques-
ta unitat, n’és un exemple.

En acabar el curs, et convidem a reflexionar sobre l’estil de vida que vols seguir, el mo-
del de persona des del qual el vols construir i el món futur que voldries fer realitat.
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LA NOVETAT DEL CRISTIANISME

JESÚS DE NATZARET

LA COMUNITAT CRISTIANA
(L’ESGLÉSIA)

Viu la paternitat de Déu i la relació 
filial amb Déu

Transmet el Regne de Déu
Testimonia el manament de l’amor

Viu la comunitat fraterna
Transmet Jesús ressuscitat
Testimonia els valors del Regne de Déu

la conversió (fe)
Proposa la construcció del Regne

el manament de l’amor

LA PLENITUD DE LA CIVILITZACIÓ DE L’AMOR = EL REGNE DE DÉU
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UNITAT

4Com ho veuen?
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Confiar en els altres, i que els altres confiïn en tu, és
un valor que apreciem molt. Mitjançant aquests re-
lats breus, podràs descobrir aspectes que t’ajudaran a
valorar la confiança i la fe en un mateix i en els altres
com un tresor al qual ningú no pot renunciar.

L’equilibrista

«En una gran ciutat es van construir dos gratacels
impressionants, a trenta metres de distància

l’un de l’altre. Un famós equilibrista va estendre una
corda en el punt més alt dels dos edificis, amb la finali-
tat de creuar-hi per damunt. Davant d’una multitud
expectant va dir:

—Pujaré i creuaré per la corda, però necessito que vosaltres cregueu en mi i confieu que ho aconseguiré.
—I és clar que sí! —van respondre tots alhora.
Així doncs, l’equilibrista va pujar amb l’ascensor i, ajudant-se d’una barra horitzontal per a l’equilibri, va

començar a caminar per la corda per passar d’un edifici a l’altre. Després d’aconseguir la seva proesa, va baixar
i es va dirigir a la multitud, que l’aplaudia emocionada:

—Ara passaré per segona vegada, però sense l’ajut de la barra. Per tant, ara més que abans necessito la vos-
tra fe i la vostra confiança en mi.

L’equilibrista va pujar de nou per l’ascensor i una vegada a dalt va començar a caminar lentament d’un edi-
fici a l’altre. La gent aplaudia entusiasmada. Llavors, l’equilibrista va baixar i, enmig de les ovacions, per ter-
cer cop, va dir:

—Ara passaré per última vegada, i faré passar un carretó per sobre la corda. Necessito, més que mai, que cre-
gueu i confieu en mi.

La multitud va restar en silenci. Ningú no gosava
creure que això fos possible.

—Només que una sola persona confiï en mi, ho
faré —va afirmar l’equilibrista.

Llavors algú d’entre la multitud va cridar:
—Jo, jo crec en tu! Tu pots fer-ho. Jo confio en tu!

Endavant, fes-ho!
L’equilibrista, per posar a prova la seva confiança,

li va demanar:
—Si és veritat que confies en mi, acompanya’m i

puja al carretó.»

JAUME SOLER I M. MERCÈ CONAGLA

Tu mateix! (adaptació)
Amat Editorial

Què vol dir confiar-hi? Qüestió de fe!

E n el llenguatge col·loquial s’usen les paraules
fe i creure per expressar la seguretat, la ga-

rantia, la confiança, la certesa o l’autenticitat
que es dóna a persones, a fets o a coses.

Quan es parla de fe, cal tenir en compte què
es vol expressar amb aquesta paraula, tant amb
relació a un mateix, com amb relació als altres, a
l’entorn o al Transcendent.

Es parla de fe humana quan es fa referència
a experiències quotidianes. Així, per exemple,
les persones confien que la seva feina és útil per a
la societat; quan el metge recepta un medica-
ment, la persona malalta el pren, perquè confia
en els seus coneixements i creu que tal medica-
ment tindrà un efecte positiu en la seva salut.

Es parla de fe en un mateix quan la persona posa en pràctica els co-
neixements i la saviesa que va adquirint al llarg de la vida i que la fa actuar
d’una manera determinada. D’això, se’n diu tenir confiança en un mateix. 

Des de l’experiència religiosa, es parla de fe per expressar l’adhesió*
personal a Déu, a una religió i a les seves veritats fonamentals, a un ideal
que la persona pren com a sentit últim* de la pròpia existència. Aquesta
adhesió no es fa en un únic moment, sinó que és un procés que dura tota
la vida. Per això es parla de créixer en la fe.

A C T I V I T A T S

4.6. Al final de la història de l’equilibrista, aquest diu a una de les perso-
nes de la multitud: «Si és veritat que confies en mi, acompanya’m i puja al
carretó.» Què et sembla que deu voler dir aquesta frase? Defineix en una
paraula allò que creus que li està demanant.

4.7. Busca un anunci publicitari que t’inspiri confiança i justifica el per-
què. Després, fes el mateix amb un altre anunci que no et mereixi cap
mena de confiança i justifica la teva elecció.

4.8. Enumera quatre qualitats o aspectes que ha de tenir una persona,
perquè li tinguis confiança.

4.9. Llegeix les afirmacions següents i digues si hi estàs d’acord o no i per què:

a) Els fills confien en els seus pares i els pares confien en els seus fills.

b) El passatger confia en el conductor del tren.

c) Els cristians creuen que Jesús és el fill de Déu.

d) La fe és un acte de confiança.

Les persones posen la confiança
en aquells que es mostren real-
ment autèntics.

V O C A B U L A R I

Adhesió. Acció de manifestar-
se completament d’acord
amb una idea, una opinió,
una doctrina, etc. 

Sentit últim. Finalitat, objec-
tiu fonamental i darrer.

6.1. Enumera cinc aspectes que creus que s’han de millorar i que t’agradaria que fossin presents en
el món quan siguis adult i justifica la resposta.

6.2. Busca en el diccionari el mot novetat i explica, amb les teves paraules, per què s’afirma en la uni-
tat que tant Jesús com el cristianisme aporten novetat.

6.3. Completa la graella següent:

6.4. Llegeix els passatges Lc 19,1-10 i Mt 15,21-28 i justifica per què la primera preocupació de
Jesús són les persones, ja siguin jueves o estrangeres.

6.5. De quina manera expliciten les primeres comunitats cristianes la novetat proposada per Jesús?

6.6. Que vol dir aquesta frase: El compromís per resoldre els problemes de tota mena ha de ser una cons-
tant per al cristià?

6.7. Llegeix el credo d’autor desconegut que hi ha en la pàgina 119 d’aquesta unitat i compara’l
amb el credo oficial. Quines semblances i diferències hi trobes?

6.8. Completa la graella següent:
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Activitats de síntesi
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Síntesi de la unitat

2 El cristianisme apareix com a novetat, perquè aporta:

– Una manera nova de viure a partir de Jesucrist.

– Un estil nou de relacionar-se els uns amb els altres: la comunitat fraterna.

– Una manera nova de veure i entendre el món. 

2 La novetat de Jesús prové:

– De la seva manera de viure (relació filial amb Déu). 

– De les seves paraules (la predicació del Regne de Déu). 

– Del testimoni dels seus actes (acolliment, guarició, estima de tothom, especialment dels més pobres).

2 Les primeres comunitat cristianes expliciten la nova manera de viure que proposa Jesús de Natzaret en: 

– La unitat en la celebració de la fracció del pa (eucaristia) i en la pregària.

– L’atenció als necessitats.

– La superació de les diferències religioses i socials.

– La convivència fraterna en llibertat, alegria i esperança.

2 Els cristians mantenen viva l’esperança de la reconciliació entre tots els homes i dones. 

2 Els cristians es comprometen a viure personalment i a transmetre els valors del Regne de Déu procla-
mats per Jesús de Natzaret. 

2 El credo és l’afirmació de la fe cristiana. 

2 En el credo, s’hi troba tot allò en què creuen els seguidors de Jesús de Natzaret. 

2 Per al cristià la fe (conversió) en l’encarnació i la resurrecció de Jesús s’expressa en l’entrega als altres
(construcció) i té com a meta la plenitud de la civilització de l’amor.

2 En les religions el concepte de l’amor té un significat diferent: mentre les religions revelades (cristianis-
me, judaisme i islam) posen l’accent en el valor de la dignitat i la unicitat de cada persona, altres religions,
com el budisme i l’hinduisme, el posen en els valors comunitaris. 

2 Segons les tradicions i els costums culturals i religiosos als quals pertanyen, els seguidors i els membres
de les diverses religions participen de l’amor de Déu o de les divinitats, mantenen una relació amb Déu o la
divinitat per mitjà del culte i de les pràctiques religioses, realitzen actes d’estimació i de solidaritat vers els
altres, treballen per la construcció d’un món millor: la civilització de l’amor.

2 La religió es basa en un sistema de creences. Les creences donen sentit a la vida dels seus seguidors i ali-
menten l’esperança en l’acompliment de la civilització de l’amor.

Novetat del cristianime

El cristianisme aporta:
La novetat de la persona 

de Jesús es basa en:
A partir de Jesús els cristians:

La civilització de l’amor: principals fonaments de les religions

Cristianisme Judaisme Islam Budisme Hinduisme

Credo oficial Credo d’autor desconegut

Per al cristià, tota activitat humana ha de res-
pondre al pla de Déu dut a terme en la història.
Sap que en el pla de Déu hi entra tothom i que la
realització personal es construeix en el si de la co-
munitat. 

El creient, amb la mirada posada en la cons-
trucció d’un món just (el Regne de Déu), es 
manté atent a la situació dels altres —les seves
necessitats i les seves mancances— i cerca solu-
cions justes, d’acord amb el missatge de Jesús de
Natzaret. 

L’Església s’inspira en el mateix Jesucrist, la
Paraula de Déu, per orientar tot progrés en favor de
la construcció d’un món més just per a tothom.

3.2. Una dimensió cristiana fonamental: la justícia

La justícia és un valor que es defineix com la voluntat de donar a
cadascú allò que li correspon. També es reconeix en les actituds de
respecte, honradesa i sinceritat en la relació amb els altres. 

Per als cristians, la justícia és una dimensió
fonamental del missatge de Jesús de Natzaret. No
és estrany que Jesús faci referència contínuament
a l’ideal de la justícia, com a veritable distintiu
d’aquells que són a prop del Regne de Déu, que
ell anuncia. Ell mateix diu als seus seguidors:
«Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els
saciarà! [...] Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
d’ells és el Regne del cel!» (Mt 5,6.10)

La justícia es fa visible i es realitza des de les
persones. Ser just és, per damunt de tot, una acti-
tud. No s’és just perquè ho digui la llei, la norma
o un codi establert. Les obres són justes només si
procedeixen d’una consciència recta, de l’interior
de la persona; el contrari esdevé, només, una
aparença, una acció per quedar bé.
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UNITAT

5
El món és una realitat complexa on
les persones desenvolupen tota la
seva existència, tant material, com
intel·lectual, psicològica, relacional,
emocional i espiritual. 

Per arribar a comprendre’l i
interpretar-lo, aquestes necessiten els
sentits i les capacitats, ajudar-se de la
ciència i també viure’l des de la di-
mensió transcendent o religiosa:

– Els sentits: permeten copsar
l’entorn i els fets immediats i apor-
ten l’experiència.

– Les capacitats: permeten establir relacions entre la vivència per-
sonal i els altres, i entre el propi creixement i l’entorn.

– La ciència: permet descobrir i explicar les lleis del cosmos*.
– El fet religiós: aporta una visió transcendent de l’origen, la reali-

tat i el destí de la persona i del món.

3.1. Un compromís cristià: el bé comú

L’ésser humà creix, com a persona, quan conscient de les seves condi-
cions de vida, exerceix la seva responsabilitat i participa en la cons-
trucció de la comunitat. Tota persona té drets i obligacions que són
inviolables i de caràcter universal: la dignitat, la igualtat, el respecte,
la justícia, la pau, la solidaritat, el treball, l’educació... 

En definitiva, cal adonar-se que és important i necessari:
– Posar al servei de la persona tot allò

que permeti tenir una vida veritablement
digna.

– Que l’ordre social i el seu progrés
repercuteixin en el bé comú.

– Que els canvis socials i el desenvolu-
pament tècnic i científic ajudin a la inte-
gració, afavoreixin la cooperació i arribin a
tots els membres de la societat. 

– Sensibilitzar i educar la societat vers el
servei dels altres.

Amb tot, el progrés humà, tot i ser un
bé, pot portar la persona a mirar únicament
allò que li és més plaent o còmode des d’un
plantejament individualista i egoista i a obli-
dar-se dels altres. 
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3. El compromís: construir el món

V O C A B U L A R I

Cosmos. Univers.

Inviolable. Que no pot ésser
transgredit, que no s’ha de
deixar de respectar.

Tots estem implicats en la cons-
trucció del món.

Tenir cura dels altres és parti-
cipar en la construcció de la co-
munitat.

R E C O R D A

– El bé comú és el conjunt de condicions socials que permeten assolir la prò-
pia plenitud.
– Per al cristianisme, el bé comú respon al pla de Déu i orienta el progrés vers
la construcció d’un món més just (el Regne de Déu).

L’exemple de Jesús, servidor
dels altres, orienta l’activitat
en favor del bé comú.

Donar a cadascú el que li cor-
respongui és un acte de justícia
humana.

Les actituds amb què les persones es relacionen amb els altres tenen les seves arrels en el pensament, en les
creences, i determinen els seus comportaments. Aquí tens un quadre que convida a revisar creences, actituds

i comportaments. Llegeix-lo amb atenció i reflexiona en quina de les dues columnes se situen les teves creences i
els teus comportaments habitualment.

Un pas més

123

SI JO CREC QUE…
– Unes persones valen més que altres.
– La majoria té dret a imposar-se a la minoria.
– Hi ha ètnies i cultures superiors a altres.
– El que importa és aconseguir els objectius, per so-
bre de tot i de tots.
– Demostrant força es guanya el respecte i l’admi-
ració dels altres.
– Qui té més poder pot decidir autoritàriament per
sobre dels altres.
– Si et fan mal, has de venjar-te.
– Per guanyar l’aprovació dels altres cal fer el que
sigui.
– Quan una persona se sent incòmoda, és millor
callar, que ningú no se n’adoni. Si expressa el que
sent, esdevé feble i la poden atacar.
– Buscar i demanar ajuda és de gent feble.
– Només hi ha una única veritat, la meva.

En les meves relacions
– Intento imposar els meus criteris als altres i, si no
puc, faig costat al més fort.
– Desconfio de tothom i, per això, mai no mostro
com sóc de veritat.
– Cerco l’èxit per damunt de tot; no em preocupa
l’altre. Si pertanyo al grup sotmès, no defenso els
meus drets i hi renuncio: no val la pena.
– Faig coses amb les quals no estic d’acord.

PERÒ SI JO CREC QUE...
– Cada persona és única i té la seva pròpia riquesa
i capacitats.
–Totes les persones tenen els mateixos drets, indepen-
dentment del sexe, la  cultura, les creences, l’edat...
– Si t’accepten tal com ets, la satisfacció és enorme.
– El respecte a un mateix va de la mà del respecte
als altres.
– Les decisions es prenen millor entre tot el grup.
– Cada persona té dret a dir «SÍ» i a dir «NO»
quan ho cregui oportú.
– Fer servir un llenguatge que no contingui agressions,
insults, comparacions afavoreix la comunicació.
– Quan algú es troba incòmode, cal cercar una so-
lució i, si cal, ajuda.
– És important escoltar tothom i donar l’oportuni-
tat d’expressar-se.
– La diversitat enriqueix.

En les meves relacions
– Intento cercar acords per consens en què cada per-
sona se senti inclosa.
– Confio en la gent i em manifesto davant dels al-
tres tal com sóc.
– Utilitzo el meu saber fer personal de manera que,
a més d’expressar-me coherentment, facilito que els
altres també ho facin.
– Reconec cada persona del grup com a important
i necessària. Cedeixo a cada persona el seu prota-
gonisme.
– Gaudeixo de la convivència.

Contingut
Al llarg de les pàgines següents es desenvolupen els
diferents conceptes i es proposen les activitats del
tema. Hi trobaràs conceptes doctrinals, bíblics i cultu-
rals. L’explicació dels principals conceptes està des-
tacada amb un fons de color; els termes complexos
apareixen definits en un requadre (vocabulari), i al
final de cada apartat o subapartat hi ha una sèrie
d’activitats de diferents tipus: individuals o col·lecti-
ves; orals o escrites; de comprensió, d’investigació;
d’ampliació i de reforç; vinculades amb les TIC, etc.
Totes les pàgines estan il·lustrades amb fotografies o
dibuixos representatius del contingut de la unitat i en
algunes hi ha esquemes, taules, etc., per facilitar-ne
la comprensió.

Síntesi de la unitat
Aquesta pàgina recull, d’una manera sintèti-
ca, els principals conceptes que s’han tre-
ballat al llarg de la unitat, presentats segons
l’ordre en què han anat apareixent. Aquests
conceptes configuren el que cal saber i el
que hauràs d’assimilar en el procés d’apre-
nentatge i t’ajudaran a preparar l’avaluació
de la unitat.

Activitats de síntesi
La darrera pàgina de la unitat conté activitats rela-
cionades amb els continguts que s’han desenvolupat
al llarg de tota la unitat. Aquestes activitats pretenen
ajudar-te en el procés de síntesi que has de fer i faci-
litar-te la comprensió dels continguts.

Un pas més
Aquesta pàgina inclou textos i/o imatges vinculats
amb aspectes treballats al llarg de la unitat. Alguns et
serviran de complement a l’hora d’assimilar els contin-
guts; altres són referents que et poden ajudar a com-
prendre millor el tema, i encara altres et convidaran a la
reflexió, a l’expressió o a la celebració. De ben segur
que el professor o la professora t’ajudarà a l’hora d’in-
terpretar-los i treballar-los.

COM S’ESTRUCTURA UNA UNITAT


