UNITAT 1:
1 E
 labora un mapa conceptual amb el que has après en aquesta unitat.

2 H
 i ha relats de la Creació en altres pobles? Posa’n un exemple.

3 Q
 uè poden comprendre els creients contemplant la natura o veient

el mecanisme d’un descobriment científic?

4 E
 xplica el sentit que li hem donat a l’expressió «domineu la terra».

sisè de primària

5 P
 er què podem dir que el poema de la Creació exalça la dignitat

dels homes?

6 C
 ompleta la taula següent:
El Poema de la Creació
Explica:

No explica:

Pertany a l’àmbit de la:

Pertany a l’àmbit de la:

7 C
 erca a la teva Bíblia el relat de la Creació, copia’n la cita i fes-ne

un comentari a partir del que has après en aquesta unitat.

sisè de primària

UNITAT 2:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 xplica amb les teves paraules per què ser fidel exigeix un esforç.

sisè de primària

3 É
 s veritat que Abraham va complir 175 anys? Explica la resposta.

4 P
 er què es considera Abraham pare de tots els creients?

5 C
 om es diuen els fills d’Abraham? Quin d’ells va donar origen a les

tribus àrabs?

6 L
 legeix Gn 17,5 i escriu per què unes vegades escrivim Abram i d’altres

Abraham.

7 C
 erca a la teva Bíblia i escriu la cita on es troba la crida de Déu

a Abraham.

sisè de primària

UNITAT 3:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 Q
 uina missió dóna Déu a Moisès? Per què?

3 Q
 uin és un senyal clar que Déu està al costat de Moisès a l’hora

d’alliberar al poble?

sisè de primària

4 Q
 uè significa i a què fa referència la paraula Pasqua?

5 Q
 uè has après en aquesta unitat sobre el nombre quaranta?

6 E
 xplica el que has après de la renovació de l’Aliança de Déu

amb els israelites.

7 C
 erca el capítol 3 de l’Èxode i escriu en quin mont es troben Déu

i Moisès. Sota quin símbol s’apareix Déu a Moisès?

sisè de primària

UNITAT 4:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 Q
 uè has après sobre els jutges d’Israel?

sisè de primària

3 E
 scriu ordenadament els noms dels tres primers reis d’Israel.

4 Q
 ui són els profetes i què feien?

5 P
 er què els profetes resultaven molestos?

6 Q
 uina és la convicció dels profetes?

7 C
 erca i llegeix Us 11, 1-9 i copia les frases que manifesten l’amor que

Déu té envers els homes.

sisè de primària

UNITAT 5:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 M
 itjançant quin gest reconeixen Jesús els deixebles d’Emaús?

3 O
 rdena cronològicament els següents personatges, acabant en el qui

és la revelació definitiva del Pare: David, Isaac, Joan Baptista, Maria,
Jesús, Jacob, Isaïes, Moisès, Abraham.

sisè de primària

4 E
 xplica el que has après sobre l’amor a Déu i al proïsme.

5 Q
 uè ens ensenya Jesús sobre la llei?

6 E
 xplica què ens ensenya Jesús sobre el perdó i escriu la teva opinió

al respecte.

7 P
 ren la Bíblia i llegeix el capítol 2 del llibre dels Fets dels Apòstols.

Què narra aquest capítol?

sisè de primària

UNITAT 6:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 xplica què són les advocacions.

sisè de primària

3 C
 om s’anomena el relat en què Déu elegeix Maria per ser la mare

de Jesús? Per què?

4 Q
 uin paper va ocupar Maria en la primera comunitat cristiana?

5 P
 odem dir que Maria, en ser mare de Jesús, coneixia tot

el que passaria i tenia les coses clares respecte al seu Fill?
Explica la resposta.

6 P
 er què diem que Maria és un model per als cristians?

7 P
 ren la Bíblia i cerca Jn 2, 1-12. Escriu com s’anomena aquest

passatge i descriu l’actitud de Maria en ell. Quin títol li donem
a Maria tenint en compte aquestes actituds?

sisè de primària

UNITAT 7:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 scriu una reflexió personal dels problemes i les injustícies que pateix

el nostre món i assenyala algunes maneres per solucionar-los.

sisè de primària

3 E
 n què es fonamenta la tasca social de l’Església?

4 Q
 uè van entendre els deixebles per Regne de Déu?

5 C
 om segueixen Jesús els cristians d’avui?

6 E
 labora un llistat d’accions que un noi o noia de la teva edat poden

fer per construir el Regne de Déu. A sota, enumera algunes accions
que no contribueixen a la creació del Regne.

7 A
 gafa la Bíblia i llegeix Mt 25, 31-36. Fes un comentari d’aquesta

lectura a partir del que has après.

sisè de primària

UNITAT 8:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 F
 es dues columnes, en la primera fes una relació de mals produïts

directament per l’home, en la segona posa aquells mals que l’home
pateix sense ser directament responsable.

sisè de primària

3 D
 e quines tres formes hem estudiat que els homes creients afronten

el problema del mal?

4 C
 om reacciona Jesús davant el mal?

5

Quins coneguts deixebles posen de manifest l’aparent fracàs després

de la mort de Jesús?

6 Q
 uin significat té la Resurrecció de Jesús per als qui pateixen?

7 C
 erca i llegeix Lc 22, 39-46 i assenyala com Jesús s’enfronta

a la soledat i al dolor.

sisè de primària

UNITAT 9:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 n quin moment van passar els deixebles de Jesús de la por a ser

missatgers d’esperança?

3 Q
 uè narra el llibre dels Fets dels Apòstols?

sisè de primària

4 Q
 ui va escriure el llibre dels Fets dels Apòstols?

5 P
 er què diem que l’Església és el Cos de Jesús?

6 C
 ompleta la taula següent:
Dirigeix i anima una diòcesi

Fan vots i viuen
en comunitat

Pertanyen a l’Església però
no estan consagrats

7 L
 legeix Hch 2,43-47; 3,1-12 i escriu com vivien els primers cristians.

sisè de primària

UNITAT 10:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 scriu el que has après sobre el Camí de Santiago.

sisè de primària

3 Q
 uin emperador va donar el beneplàcit per al pelegrinatge a Santiago?

4 P
 er què diem que Jesús va ser un home nou?

5 Q
 ui va dir «Qui està unit a Crist és una nova persona»?

6 Q
 uins són els trets més importants dels manaments?

7 C
 erca Mt 22, 34-40 i ordena els deu manaments segons els dos

apartats que has contestat a la pregunta anterior.

sisè de primària

UNITAT 11:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 E
 scriu alguns exemples de la influència del cristianisme en la nostra

cultura.

sisè de primària

3 E
 n quin esdeveniment eclesial es va reforçar la idea que l’Església

assumeix com a seus els problemes dels homes i es compromet
a cercar-los solució?

4 Explica, a partir del que has après, l’expressió: «Tots els problemes

humans interessen a l’Església».

5 E
 scriu vertader o fals:

a) L’últim Concili va ser el Vaticà III.

.

b) L’Església se sent solidària només amb els qui pateixen.

.

c) Els avanços de la ciència no interessen a l’Església.

.

d) La cultura europea només s’entén des de la fe cristiana.

.

6 Q
 uin Papa va ser l’impulsor del Concili Vaticà II?

7 C
 erca Mt 16, 13-20 i explica-ho a partir del que has après.

sisè de primària

UNITAT 12:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.

2 Q
 uè pensen els cristians sobre la mort?

sisè de primària

3 P
 osa dos exemples de com altres cultures han entès la mort.

4 Q
 uin sentit troben els cristians a la mort?

5 C
 om s’anomena l’últim llibre de la Bíblia? Què significa?

6 Q
 uè vol dir que Jesús és alfa i omega?

7 C
 ompara Mc 5, 39 i Jn 11,11 i anota com defineix Jesús la mort

i què diu en comptes de «són morts».

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 1:
1 E
 labora un mapa conceptual amb el que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 H
 i ha relats de la Creació en altres pobles? Posa’n un exemple.
Sí. El relat Enuma Elish de Babilònia.

3 Q
 uè poden comprendre els creients contemplant la natura o veient

el mecanisme d’un descobriment científic?

Resposta lliure. Poden comprendre l’amor i la saviesa de Déu Creador, i sentir-se agraïts
pel regal de la Creació.

4 E
 xplica el sentit que li hem donat a l’expressió «domineu la terra».
Vol dir que Déu ens encarrega que continuem l’obra de la Creació, que la humanitat faci servir
la seva intel·ligència per transformar i millorar la natura, per humanitzar el món.

sisè de primària

5 P
 er què podem dir que el poema de la Creació exalça la dignitat

dels homes?

Perquè parla de fer l’home a imatge i semblança de Déu. Amb intel·ligència, llibertat, capacitat
d’estimar… l’home i la dona són la imatge de Déu.

6 C
 ompleta la taula següent:
El Poema de la Creació
Explica:

No explica:

lliure

lliure

Pertany a l’àmbit de la:

Pertany a l’àmbit de la:

Fe

Ciència

7 C
 erca a la teva Bíblia el relat de la Creació, copia’n la cita i fes-ne

un comentari a partir del que has après en aquesta unitat.

Gn 1, 1-31. Resposta lliure. (Poema que s’acosta a l’origen de la vida des de la fe i no des
de la ciència. Creació bona com a obra de Déu.)

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 2:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 xplica amb les teves paraules per què ser fidel exigeix un esforç.
Resposta lliure. Sacrificis.

sisè de primària

3 É
 s veritat que Abraham va complir 175 anys? Explica la resposta.
No és cert. En l’antiguitat s’atribuïen molts anys a algunes persones per indicar la importància
que tenien per al seu poble.

4 P
 er què es considera Abraham pare de tots els creients?
Perquè es va fiar de Déu sense saber res d’Ell, i el va obeir.

5 C
 om es diuen els fills d’Abraham? Quin d’ells va donar origen a les

tribus àrabs?

Ismael i Isaac. Ismael.

6 L
 legeix Gn 17,5 i escriu per què unes vegades escrivim Abram i d’altres

Abraham.

Escrivim Abraham perquè Déu li va canviar el nom a Abram en fer-lo pare d’una multitud
de pobles.

7 C
 erca a la teva Bíblia i escriu la cita on es troba la crida de Déu

a Abraham.
Gn 12, 1-6.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 3:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 Q
 uina missió dóna Déu a Moisès? Per què?
Que alliberi el poble de l’esclavitud. Perquè són esclaus d’Egipte i Déu ha escoltat les seves
queixes i ha vist que els maltracten.

3 Q
 uin és un senyal clar que Déu està al costat de Moisès a l’hora

d’alliberar al poble?
Les deu plagues d’Egipte.

sisè de primària

4 Q
 uè significa i a què fa referència la paraula Pasqua?
Significa pas i fa referència al pas de l’esclavitud a la llibertat en la sortida d’Egipte.

5 Q
 uè has après en aquesta unitat sobre el nombre quaranta?
Que són els anys que el poble alliberat va passar pel desert. Però el nombre és un símbol que
vol dir que van estar un temps de sacrifici i que al final van tenir una final feliç.

6 E
 xplica el que has après de la renovació de l’Aliança de Déu

amb els israelites.

Va ser al mont Sinaí. I Déu els diu que seran el seu poble preferit si l’obeeixen i compleixen
el pacte. Però allà mateix el poble mostra la seva infidelitat adorant un vedell d’or.

7 C
 erca el capítol 3 de l’Èxode i escriu en quin mont es troben Déu

i Moisès. Sota quin símbol s’apareix Déu a Moisès?
Mont Horeb. A l’esbarzer ardent.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 4:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 Q
 uè has après sobre els jutges d’Israel?
Els jutges eren personatges que lideraven les tribus quan hi havia perills. El poble els
respectava per la seva valentia. Realitzaven les seves accions en nom de Déu.

sisè de primària

3 E
 scriu ordenadament els noms dels tres primers reis d’Israel.
Saül. David. Salomó.

4 Q
 ui són els profetes i què feien?
Els profetes eren homes que parlaven en nom de Déu. Denunciaven la mala conducta
dels homes i les seves infidelitats i els animaven a mantenir-se fidels a l’Aliança que havien
fet amb Déu.

5 P
 er què els profetes resultaven molestos?
Resultaven molestos perquè el seu missatge xocava amb els poderosos que no volien escoltar
les seves denúncies sobre les injustícies comeses.

6 Q
 uina és la convicció dels profetes?
La seva convicció és que Déu pot salvar el seu poble perquè el seu poder és immens i que, a
més a més, vol salvar-lo perquè el seu amor és infinit.

7 C
 erca i llegeix Us 11, 1-9 i copia les frases que manifesten l’amor que

Déu té envers els homes.
Resposta lliure.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 5:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 M
 itjançant quin gest reconeixen Jesús els deixebles d’Emaús?
En partir i beneir el pa del sopar.

3 O
 rdena cronològicament els següents personatges, acabant en el qui

és la revelació definitiva del Pare: David, Isaac, Joan Baptista, Maria,
Jesús, Jacob, Isaïes, Moisès, Abraham.
Abraham, Isaac, Jacob, Moisès, David, Isaïes, Maria, Joan Baptista, Jesús.

sisè de primària

4 E
 xplica el que has après sobre l’amor a Déu i al proïsme.
Jesús ens ensenya a estimar Déu com un Pare, ens ensenya a resar amb el Parenostre.
A més a més, es preocupa pels marginats, són els seus preferits. Ensenya que l’únic manament
és l’amor a Déu i al proïsme.

5 Q
 uè ens ensenya Jesús sobre la llei?
Jesús és lliure davant les lleis. Ens ensenya que les lleis han d’estar al servei de l’home i que
l’home no ha de ser esclau de les lleis.

6 E
 xplica què ens ensenya Jesús sobre el perdó i escriu la teva opinió

al respecte.

Jesús ensenya que sempre cal perdonar. Resposta lliure: perdonar l’enemic, fer les paus…

7 P
 ren la Bíblia i llegeix el capítol 2 del llibre dels Fets dels Apòstols.

Què narra aquest capítol?

És el dia de Pentecosta. L’Esperit Sant omple els apòstols amb la seva força. El nombre
de cristians creix.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 6:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 xplica què són les advocacions.
Les advocacions són els diferents noms que els cristians i cristianes, els diferents pobles
o ciutats li han donat a Maria, demostrant el seu amor per ella.

sisè de primària

3 C
 om s’anomena el relat en què Déu elegeix Maria per ser la mare

de Jesús? Per què?

Relat de l’Anunciació. Perquè l’àngel li anuncia la notícia.

4 Q
 uin paper va ocupar Maria en la primera comunitat cristiana?
Ocupava un lloc especial per ser la mare de Jesús. Animava tots després de la mort del seu Fill.
Era com la mare de tots. Jesús havia dit a Joan: “dona aquí tens el teu fill”.

5 P
 odem dir que Maria, en ser mare de Jesús, coneixia tot

el que passaria i tenia les coses clares respecte al seu Fill?
Explica la resposta.
No. Maria no tenia les coses clares, no entenia moltes coses: el naixement, les actituds del seu
Fill, el fracàs de la creu… Però es fia de Déu. És una dona de fe que es fia de Déu, per això és un
model per als cristians.

6 P
 er què diem que Maria és un model per als cristians?
Perquè es va fiar sempre de Déu.

7 P
 ren la Bíblia i cerca Jn 2, 1-12. Escriu com s’anomena aquest

passatge i descriu l’actitud de Maria en ell. Quin títol li donem
a Maria tenint en compte aquestes actituds?
Les bodes de Moisès. Servei i atenció a les necessitats dels altres. Auxiliadora dels cristians.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 7:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 scriu una reflexió personal dels problemes i les injustícies que pateix

el nostre món i assenyala algunes maneres per solucionar-los.
Resposta lliure.

sisè de primària

3 E
 n què es fonamenta la tasca social de l’Església?
Es fonamenta en què Déu és Pare i tots els homes som germans. Com a germans que som,
estem cridats a ajudar-nos els uns als altres.

4 Q
 uè van entendre els deixebles per Regne de Déu?
Que Déu regnava a la terra, que Déu es feia presents per donar el seu amor als homes
i a les dones, vencent el mal i el patiment.

5 C
 om segueixen Jesús els cristians d’avui?
Amb el testimoni de la seva vida, vivint el missatge de Jesús i amb el seu treball i esforç per fer
realitat els valors del Regne.

6 E
 labora un llistat d’accions que un noi o noia de la teva edat poden

fer per construir el Regne de Déu. A sota, enumera algunes accions
que no contribueixen a la creació del Regne.
Resposta lliure.

7 A
 gafa la Bíblia i llegeix Mt 25, 31-36. Fes un comentari d’aquesta

lectura a partir del que has après.
Resposta lliure.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 8:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 F
 es dues columnes, en la primera fes una relació de mals produïts

directament per l’home, en la segona posa aquells mals que l’home
pateix sense ser directament responsable.
Resposta lliure.

sisè de primària

3 D
 e quines tres formes hem estudiat que els homes creients afronten

el problema del mal?

Oblidant-lo com si no existís. Dubtant de la seva fe en no poder-lo comprendre. Lluitant contra
el mal, comprometent-se amb les víctimes.

4 C
 om reacciona Jesús davant el mal?
Lluitant contra ell. Mai no va ser indiferent al dolor humà. Atén els malalts, perdona els
pecadors, se solidaritza amb els qui pateixen. Denuncia les injustícies i els seus culpables.

5

Quins coneguts deixebles posen de manifest l’aparent fracàs després

de la mort de Jesús?

Els deixebles d’Emaús. Estem cridats a ajudar-nos els uns als altres.

6 Q
 uin significat té la Resurrecció de Jesús per als qui pateixen?
Significa que Déu no abandona, al final ressuscita Jesús, s’obre una porta a una vida nova,
a l’esperança. Hi ha esperança en el Déu que ens salva del mal, del patiment… l’amor de Déu
no abandona. No elimina el dolor, però ajuda en els moments difícils.

7 C
 erca i llegeix Lc 22, 39-46 i assenyala com Jesús s’enfronta

a la soledat i al dolor.
Resposta lliure.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 9:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 n quin moment van passar els deixebles de Jesús de la por a ser

missatgers d’esperança?

Quan van rebre l’Esperit Sant. Va ser un dia que estaven reunits al costat de Maria.

3 Q
 uè narra el llibre dels Fets dels Apòstols?
Narra com vivien els primers cristians, com augmentava el seu nombre, com s’anava estenent
la Bona Notícia per tot arreu. També explica les primeres persecucions patides pels cristians.
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4 Q
 ui va escriure el llibre dels Fets dels Apòstols?
L’evangelista Sant Lluc.

5 P
 er què diem que l’Església és el Cos de Jesús?
Perquè és com la prolongació de la vida de Jesús. Els seus seguidors formen com un cos:
uns presten les seves mans per ajudar els necessitats, d’altres la seva veu per anunciar
el missatge, d’altres el seu cor perquè ningú no es quedi sense amor… El cap és Jesús,
que segueix viu animant i dirigint tothom.

6 C
 ompleta la taula següent:
Dirigeix i anima una diòcesi

Fan vots i viuen
en comunitat

Pertanyen a l’Església però
no estan consagrats

Bisbe

Religiosos

Laics

7 L
 legeix Hch 2,43-47; 3,1-12 i escriu com vivien els primers cristians.
Resposta lliure.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 10:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 scriu el que has après sobre el Camí de Santiago.
És una ruta que recorren pelegrins d’arreu del món per arribar a Santiago de Compostel·la
i venerar les relíquies de l’apòstol Santiago. Va ser molt concorregut a l’Edat Mitjana i també
ho és en l’actualitat. Ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

sisè de primària

3 Q
 uin emperador va donar el beneplàcit per al pelegrinatge a Santiago?
Carlemany.

4 P
 er què diem que Jesús va ser un home nou?
Perquè va viure i va ensenyar a viure d’una forma diferent. Cridava Déu Pare, tractava tots
els homes com a germans, es preocupava de tots i a tots estimava, anunciava la pau i el Regne
de Déu.

5 Q
 ui va dir «Qui està unit a Crist és una nova persona»?
Sant Pau.

6 Q
 uins són els trets més importants dels manaments?
L’amor a Déu sobre totes les coses i l’amor a totes les persones.

7 C
 erca Mt 22, 34-40 i ordena els deu manaments segons els dos

apartats que has contestat a la pregunta anterior.

L’amor a Déu sobre totes les coses: tres primers, i l’amor a totes les persones: la resta.

sisè de primària

SOLUCIONARI UNITAT 11:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 E
 scriu alguns exemples de la influència del cristianisme en la nostra

cultura.

Resposta lliure: nom de ciutats i països, celebració de festes, repercussió en l’art, en les lleis…
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3 E
 n quin esdeveniment eclesial es va reforçar la idea que l’Església

assumeix com a seus els problemes dels homes i es compromet
a cercar-los solució?
En el Concili Vaticà II.

4 Explica, a partir del que has après, l’expressió: «Tots els problemes

humans interessen a l’Església».

Resposta lliure: Que l’Església està veritablement interessada en totes les coses que són
pròpies dels homes, que s’alegra amb els seus triomfs i que pateix amb els seus fracassos.

5 E
 scriu vertader o fals:

a) L’últim Concili va ser el Vaticà III.

Fals

.
Fals

b) L’Església se sent solidària només amb els qui pateixen.
c) Els avanços de la ciència no interessen a l’Església.

Fals

d) La cultura europea només s’entén des de la fe cristiana.

.
.

Fals

.

6 Q
 uin Papa va ser l’impulsor del Concili Vaticà II?
Joan XXIII.

7 C
 erca Mt 16, 13-20 i explica-ho a partir del que has après.
Resposta lliure. Fonament evangèlic del pontificat.
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SOLUCIONARI UNITAT 12:
1 E
 labora un mapa conceptual del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.

2 Q
 uè pensen els cristians sobre la mort?
Que amb ella acaba aquesta vida i comença la vida eterna, on ja no hi ha dolor, sinó felicitat
i goig etern perquè es gaudeix de la presència de Déu per sempre.
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3 P
 osa dos exemples de com altres cultures han entès la mort.
Els romans pensaven que es feia un viatge en el qual un barquer passava els morts a l’altra
riba d’un riu. Els egipcis pensaven que es feia un viatge a una altra, i per això era necessari
tenir aliments i els objectes personals.

4 Q
 uin sentit troben els cristians a la mort?
El sentit de la Resurrecció de Jesús, el triomf de Jesús sobre la mort. Tots participem d’aquest
triomf.

5 C
 om s’anomena l’últim llibre de la Bíblia? Què significa?
És l’Apocalipsi i significa revelació.

6 Q
 uè vol dir que Jesús és alfa i omega?
Que igual que aquestes lletres són el principi i la fi de l’alfabet grec, Jesús és el principi
i la fi de la Creació, el més important de tot, el centre de la història.

7 C
 ompara Mc 5, 39 i Jn 11,11 i anota com defineix Jesús la mort

i què diu en comptes de «són morts».
Resposta lliure.
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