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JESÚS ENS 
ANUNCIA EL SEU 
PROGRAMA DE 

VIDA



“Benaurats
els pobres d’esperit, 
perquè d’ells és el 
regne dels cels” 

(Mt 5, 3)



Jesús fa poc que ha iniciat la vida pública: invita a la 
conversió, anuncia que el regne de Déu és a prop, cura tot

tipus de malalties. La gent comença a seguir-lo. 
Puja sobre un turó i dirigint-se a tots els que el seguien

enuncia el seu programa de vida anomenat el 



Idea central:

Fer lloc a Déu en el 
nostre cor, 

en la nostra vida.



Una manera de fer-li lloc: 

“Mantenir un diàleg de cor a cor, un diàleg íntim, amb una mirada 
plena d’amor. És tan simple: el diví adorador está en nosaltres, i per 
això tenim la seva pregària; oferim-la-hi, participem-hi, preguem amb

la seva Ànima. 

Fem silenci per escoltar a Aquell que té tant per dir-nos. 
Ara només tinc un únic desig: estimar-lo, estimar-lo tot el temps”.                               

(Sta. Isabel de la Trinitat)



La novetat del seu programa de vida apareix des de les primeres paraules
del seu discurs, quan proclama benaurat el pobre, l’humil, 

el petit, el pur de cor, el que plora i el presoner. Proclama un capgirament
total de la manera de pensar, especialment a la nostra societat, que sovint

exalta el consumisme, l’hedonisme, el prestigi, el

poder... 







































AMOR = EL TOT 

















ELS CAMINS QUE 
PORTEN A DÉU 

PASSEN PEL COR O 
PER LA MENT 







DÉU



DÉU



Rendiment
total a 
Déu
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