
 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 16 - novembre 2016 

 

I. FORMACIÓ 

 
Carta del Papa Francesc "Misericordia et misera" 
 
Misericordia et misera són les dues paraules que sant Agustí utilitza per a 
comentar la trobada entre Jesús i l’adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podia trobar 
una expressió més bella i coherent que aquesta per fer comprendre el 
misteri de l’amor de Déu quan ve a l’encontre del pecador: «Quedaren 
només ells dos: la miserable i la misericòrdia"».... 
  

 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
"Arriba Nadal, portem Jesús a tothom" 
[Educació Infantil i Primària] 
 
Fitxa per treballar l'amor entre les persones mitjançant una paraula de 
l'Evangeli: «Que el Senyor us faci crèixer i us enriqueixi plenament en l’amor 
dels uns vers els altres i envers tothom» (1 Tess 3,12).  

 
 

 

Vols ser milionari? 
[Primària] 
 
Joc de preguntes sobre la Vida de Crist. 
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Existeix la mare? 
[ESO i Batxillerat]  
 
Vídeo que explica breument un argument a favor de l'existència de Déu. 

 
 

  
La Reforma catòlica 
[ESO i Batxillerat]  
 
Vídeo que explica breument la història de la Reforma Catòlica (segles XVI-
XVII) .  
 
                            

 

 

 

III. INFORMACIONS 

  

El Nadal és sagrat, viu-lo en família! 
Experiències [Infantil i Primària] 
 
Dates: Els dissabtes i els diumenges del 3 de desembre al 24 de desembre, i 
el 6 i 8 de desembre. 
 
Preu: 5 euros. 
 

 

 
  
 
L’adoració de l'Infant Jesús a la façana del Naixement 
Experiències [Família]  
 
El temple de la Sagrada Família us convida a visitar el pessebre de pedra de 
la façana del Naixement (carrer de la Marina). S’instal·larà una estructura 
metàl·lica de sis metres d’alçada a la qual es podrà accedir lliurement per 
poder veure i adorar de prop l’escena del naixement de l’Infant Jesús... 
 
Dates: 21, 22 i 23 de desembre del 2016, de 18:00 a 20:00. 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
 

www.federaciocristians.org · FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE CATALUNYA · butlletireligio@federaciocristians.cat 

http://www.sagradafamilia.org/nadalessagrat/
http://www.sagradafamilia.org/nadalessagrat/
http://www.sagradafamilia.org/nadalessagrat/
http://www.ensenyamentbcn.org/node/126?lang=ca&
https://www.youtube.com/watch?v=ADOrVN3odQc
mailto:fedcristians@federaciocristians.org


 

IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 Si vols rebre  mensualment aquest butlletí  
a la teva adreça electrònica: 
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+30 anys 

fent El Concurs Biblic 

a Catalunya 

CALENDARI DEL CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA (CB) 
 
Desembre i gener: Temps per fer els treballs del CB. 

15 de febrer: Data límit d'entrega de treballs. 
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