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La tormenta sobre el llac de Galilea, de Reembrandt











Té tants aspectes la por!

















Ell és l’Amor i és propi de l’Amor
ensenyar-nos a donar “sentit” a 

qualsevol dolor. 





Caravaggio



Fill de 
Déu



El fill pròdig
Reembrandt





Vocació de Sant Mateo de Caravaggio, 1599-1600.



Vocació de Sant Mateo de Caravaggio, detall



V ió d  S t M t  d  C i  d t ll

Deixem que
el teòleg

Robert Cheaid
ens expliqui la diferència

entre                                             



La Capella Sixtina de Perugino, Botticelli, Ghirlandaio y Rosselli









Georges de la Tour



Sermó de la Muntanya, de Cosimo Rosselli



“vol que tots se salvin i assoleixin el coneixement de la

veritat”              
(1 Tim 2, 4). 



Jesucrist



Déu
crida a l’existència les coses que no existeixen”. 

(Rm 4, 17b)



Sant Pau del Greco 





Carta de sant Pau als Romans



Isabel Guerra és la pintora 
de llum. Des de la quietud 
del claustre cistercenc on

resideix, persegueix la llum, 
l’instant infinit. Desvetlla
l’obertura interior cap al 

nóm, cap als altres i cap a 
Déu



“revestir-se de 
l’home nou, 

creat segons Déu en 
la justícia i en la 

vertadera santedat”.                         
(Ef 4, 23) Isabel guerra



La vocació de Sant Pau de Caravaggio



voluntatIsabel guerra



dinàmic estat de ser en l’ 

amor



Isabel guerra



Isabel guerra

sortida de la 
pròpia vida 
per viure d’ 

Amor 



La vocació
de st Mateu,
Caravaggio



La vocació de st Mateu, Caravaggio



Caravaggio



Caravaggio















Isabel guerra



La humilitat impedeix fer el ridícul per atreure l'atenció, o controlar als
altres mitjançant crits i gestos grandiloqüents. L'acceptació renúncia al 
drama i permet una pluralitat calmada sense deixar-se marginar per les 

personalitats inflades, que per la seva pròpia inflació atreuen la discussió i 
l'atac. L'acceptació aporta pau mitjançant la inclusió més que el rebuig o la 
denúncia, oferint així la seguretat necessària per al desenvolupament de la 

racionalitat i l'intel·lecte.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57

