
TREBALL DE RECUPERACIÓ DEL CURS DE RELIGIÓ 3r d’ESO  

per entregar com a molt tard el dimecres 2 de setembre de 2015 a les 12:30 

aula 3r ESO “A”  

 

1. Cerca a biblija.net , retalla i enganxa els següents textos de la Bíblia Gn 

22,1-18 i 2Sa 12,1-10. A continuació respon a les preguntes, primer pel primer 

text i després del segon: 

 

gènere literari (indica  què et fa pensar que ho és) 

on passa? 

quan passa?  

qui intervé?  

què passa?  

què ens diu de Déu?  

què ens diu de les persones? 

 

 

2. Busca i copia en aquest document Marc 8,14-30 i respon. 

 

- quina estructura té? Assenyala les parts sobre el text.  

- comparant les diverses parts, què és el més important d’un miracle? 

 

 

3. Busca i copia en aquest document Lluc 22,19-21 i respon: 

 

- què vol dir Jesús amb els dos gestos que fa? 

 

 

4. Llegeix els textos de la pàgina següent i fes el que s’indica: 

 

- subratlla les coincidències en els tres textos.  

- explica per quin motiu es donen aquestes coincidències.  

- què té d’especial Marc? I Mateu? I Lluc? 

 



  

Mateu 8,1-4 

1  Jesús  baixà  de  la 
muntanya,  i molta gent 
es  posà  a  seguir‐lo.  2 
Llavors es va acostar un 
leprós,  es  prosternà 
davant d'ell i li deia: 

‐‐Senyor,  si  vols,  em 
pots purificar. 

3  Jesús  va  estendre  la 
mà i el tocà dient: 

‐‐Ho vull, queda pur. 

A l'instant quedà pur de 
la lepra. 4 Jesús li digué: 

‐‐Vigila  de  no  dir‐ho  a 
ningú.  Vés  a  fer‐te 
examinar pel sacerdot  i 
presenta  l'ofrena  que 
va ordenar Moisès: això 
els servirà de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc 1,40-45 

40 Un leprós el vingué a 
trobar  i,  agenollat,  li 
suplicava: 

‐‐Si  vols,  em  pots 
purificar. 

41  Jesús,  compadit,  va 
estendre la mà, el tocà i 
li digué: 

‐‐Ho vull, queda pur. 

42  A  l'instant  li 
desaparegué  la  lepra  i 
quedà  pur.  43  Tot 
seguit  Jesús  el  va  fer 
marxar,  després 
d'advertir‐lo 
severament.  44  Li 
digué: 

‐‐Vigila  de  no  dir  res  a 
ningú.  Vés  a  fer‐te 
examinar pel sacerdot  i 
ofereix  per  la  teva 
purificació  el  que  va 
ordenar  Moisès:  això 
els servirà de prova. 

45 Però  ell,  així  que  se 
n'anà,  començà  de 
pregonar  la  nova  i 
escampar‐la  pertot 
arreu,  de  manera  que 
Jesús ja no podia entrar 
obertament  en  cap 
població,  sinó  que  es 
quedava a fora, en llocs 
despoblats.  Però  la 
gent  venia  a  trobar‐lo 
de tot arreu.  

 

 

 

 

Lluc 5,12-16 

12  Una  altra  vegada, 
Jesús  es  trobava  en  un 
poble  on  hi  havia  un 
home  ple  de  lepra. 
Aquest home, en veure 
Jesús, es prosternà amb 
el front a terra i el pregà 
dient: 

‐‐Senyor,  si  vols,  em 
pots purificar. 

13  Jesús  va  estendre  la 
mà i el tocà dient: 

‐‐Ho vull, queda pur. 

A  l'instant  li 
desaparegué  la  lepra. 
14 Jesús li manà que no 
ho  digués  a  ningú,  i 
afegí: 

‐‐Vés a  fer‐te examinar 
pel  sacerdot  i  ofereix 
per la teva purificació el 
que va ordenar Moisès: 
això  els  servirà  de 
prova. 

15  L'anomenada  de 
Jesús  s'estenia  cada 
vegada  més,  i  molta 
gent  acudia  per 
escoltar‐lo i fer‐se curar 
de  les  seves  malalties; 
16  però  ell  es  retirava 
en  llocs  solitaris  i 
pregava. 


