
Feliços els que 
no acumulen 

coses 

tindran la 
capacitat de 

compartir
Feliços els 

senzills

seran propers 
a les persones

Feliços els que  
són positius

viuran amb 
alegria

Feliços els 
compromesos amb 

els valors 

Feliços els que 
perdonen

ells també seran 
perdonats

 Déu és 
amb ells

Feliços els 
transparents 

de cor

Feliços els qui 
treballen per la 

pau

Feliços els 
perseguits a causa 

de la justícia

Relaciona amb una fletxa les frases de la primera columna 

amb les de la segona i completa les Benaurances!

són l'esperança 
de la humanitat

Les Benaurances ens confronten amb la realitat del nostre 
SER i el nostre FER. En parelles, podeu respondre les preguntes 
següents de manera escrita o oral.

construeixen 
una societat 

més justa

AMB CRIST
Les Benaurances declaren un estat de 

felicitat present (Lc 6,20) i anuncien 

un goig per al futur (Lc 11,28).
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 són la mà 
de Déu

maristesenxarxa

@maristesenxarxa
@pasquavellanes

Quines coses no et deixen ser lliure?

Què sents davant del patiment d'una persona?

Quin és el teu tresor?

A la teva vida has experimentat el perdó de les persones i de Déu? I el 

teu propi perdó?
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Feliços els poderosos que fan el que volen sense que ningú els 
qüestioni.
Trepitja a qui puguis, fereix els altres amb la teva crítica, sigues 
el millor i, de tant en tant, pots fer alguna cosa bona. Perdona 
la vida a algú i digues a tothom que va ser gràcies a tu.

Feliços els conformistes perquè tot els va bé i ningú ha de 
reconfortar-los.
Prova de tot una mica sense comprometre't amb res ni amb 
ningú. No siguis creatiu, no et mengis el cap. Pots fer el que 
vulguis, però sense mullar-te, fins i tot celebrar l'Eucaristia 
sense pensar-t'ho!

Feliços els rics que ho tenen tot i posseeixen la Terra.
Acumula tot el que puguis, no ho comparteixis amb ningú i 
segueix-me. Mai estaràs sol, tindràs molts amics i no et 
faltarà res. Qui més té, més val.

Feliços els superficials que sempre estan a la moda i viuen 
d'aparences.
Ves i sigues com la multitud, posa’t les marques que et digui la 
publicitat, fes culte al cos. No preguntis el perquè de les coses; 
si tothom ho fa, estarà bé. Assenyala amb el dit a qui no et 
segueixi. No perdis el temps pensant, els altres pensaran per 
tu!

Feliços els que tenen el cor fred i estan sols sempre que volen 
perquè no se'ls acosta ningú.
No estimis perquè l'amor et roba la teva intimitat.
No deixis que ningú entri a la teva vida... Utilitza les persones i 
sempre seràs lliure. 

APROFUNDIM

Feu un programa de ràdio!

Accedeix a l'enllaç del codi QR i descarrega't l'activitat. 

Necessitaràs les «antibenaurances» que trobaràs en 

aquest full!
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Aquesta és l'última 
infografia.

Ens veiem a les 
Avellanes!


