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Març

Déu, el nostre Pare
i el creador del món!

Déu és el teu Pare, t’ha creat i et vol com eres.
VERITAT!

Això és molt important i no sempre ho tenim en ment.
VERITAT?

Déu ha pensat en cadascun de nosaltres des de sempre i per sempre. 
VERITAT!

Déu ha creat el món i a nosaltres, les persones,
perquè visquem i dominem sobre totes les coses.

VERITAT!

Cuidar d’aquest món és la nostra responsabilitat.
Les generacions futures recolliran el que nosaltres deixem.

Això no sempre ho tenim present.
VERITAT?

Déu ens ha creat perquè visquem com a fills seus
en aquest món creat per a nosaltres.

VERITAT!
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Déu ens ha creat a imatge i semblança seua.
Déu ens ha creat home i dona perquè ens complementem

i fruit del nostre amor naixen noves criatures,
persones, homes i dones fills de Déu.

VERITAT!

Déu és un Pare que ho pot tot. Et reconeixes fill de Déu? Quines implicacions té 
això en el dia a dia?

Saber-te fill de Déu et fa germà de les persones que t’envolten i també d’aque-
lles que estan lluny, realment de tots. Pot ser –i caldria– que canvie alguna 
cosa en la teua forma de relacionar-te amb les altres persones?
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En el llibre del gènesi podem llegir dos relats diferents de la creació. Els recor-
des? En aquests relats coneixem un Déu Pare i creador. La intenció de Déu de 
posar tot allò que ha creat al nostre abast i per al nostre benestar i la respon-
sabilitat que dóna a la persona. El més important de tot el que ha creat: tu, la 
persona a qui ens encomana tindre cura de tot.

El món es va crear per una gran explosió, la teoria del Big Bang 

Aleshores, la creació del món tal com el conta el llibre del gènesi, no és real? 

Diu el Papa Francesc:

«Quan llegim al Gènesi el relat de la creació, 
imaginem que Déu és un mag, que amb una 

vareta màgica ha fet totes les coses.
Però no és així.

L’inici del món deriva directament d’un principi 
suprem que tot el que es crea és per amor. El big 
bang, que hui se situa en l’origen del món, no 
contradiu la intervenció d’un creador diví, al 

contrari, la requereix.»


