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Esquema sobre el Fet Religiós

1. L’home al llarg de la seva vida sempre 
s’ha fet preguntes existencials:
1. Qui som?

2. D’on venim?

3. On anem?

4. Com vivim?

5. Per què vivim?

2. Ha trobat diferents respostes:
1. Descobriments

2. Ciència

3. Tecnologia

4. Recerca de la FELICITAT
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Recerca de la FELICITAT

 Ser CONSCIENTS de:

◦ Un cos

◦ Una intel·ligència

◦ Una afectivitat

◦ Unes limitacions

◦ Som únics

 ACCEPTAR:

◦ Qualitats i defectes

◦ Llibertat / Responsabilitat

◦ Presa de decisions
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I si troba el SOFRIMENT...?

 Les Religions, però sobretot les 

Espiritualitats, no busquen només la 

FELICITAT, també viure la vida mateixa tal 

i com ve, amb els seus SOFRIMENTS i els 

seus DOLORS i les seves INJUSTÍCIES i 

totes les seves LIMITACIONS...
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En definitiva...

 Tota RELIGIÓ i tota ESPIRITUALITAT i 
tota TRANSCENDÈNCIA ha de cercar i 
ajudar a trobar...

◦ L’ALLIBERAMENT HUMÀ

◦ EL DESVETLLAMENT

DE LA PERSONA

◦ LA PROFUNDITAT

DE VIDA
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Alguns conceptes claus 1

 DÉU
◦ És una realitat anterior i superior a l’ésser humà, 

diferent, eterna, totpoderosa i creadora de tot.

 SAGRAT
◦ Un objecte esdevé sagrat quan hi ha hagut 

presència de Déu o relació amb Déu, per tant, se 
separen del seu estat físic i es converteixen en 
sagrat.

 MEDIACIONS
◦ Les accions que una persona religiosa duu a 

terme per posar-se en contacte amb la divinitat: 
temples, edificis, escultures, meditació, pregària, 
sacerdots...
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Alguns conceptes claus 1I

 ORACIÓ
◦ És l’expressió religiosa més típica, basada en la 

comunicació o relació  per la qual una persona 
religiosa dirigeix el seu pensament, sentiment i 
espiritualitat envers Déu

 RELIGIÓ
◦ Realitat humana que té el seu orígen en el 

reconeixement, per part de l’ésser humà, d’una 
realitat suprema a la qual es lliura voluntàriament, 
trobant sentit a la vida i portant-lo a la salvació i 
felicitat.

 ESPIRITUALITAT
◦ Vivència interior, sovint religiosa però no 

necessàriament, que permet la trobada amb la 
transcendència i dotar d’un sentit profund a la 
vida.
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Alguns conceptes claus 1II

 MÀGIA

◦ Conjunt d’actes que es porten a terme amb la 
intenció de dominar les forces ocultes o divines i 
orientar-les a favor de qui les realitza.

 SUPERSTICIÓ

◦ Creença que hi ha alguna cosa superior que pot 
no afavorir-la o castigar-la si realitza certs actes 
que, per tant, mirarà d’evitar.

 IDOLATRIA

◦ Consisteix a considerar com a Déu allò que no 
ho és, anomenat ídol, bé sigui objecte, una actitud, 
éssers naturals... La relació amb el que s’idolatra 
o divinitza crea submissió i dependència.
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Elements comuns de les religions

 Déu

 Sagrat

 Relació Déu/Home

 Mediacions
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Tipus de mediacions

 Mites o relats

 Pregària 

 Cerimònies o ritus

 Moral (normes de

conducta o vivència

religiosa)
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Llenguatge religiós

 És simbòlic o poètic

 Vocabulari propi inculturat

 Sorgeix de la necessitat de comunicar

 Pretén fer comprendre el missatge

 Cal atendre la

interpretació del text

 Cal respectar la

 mentalitat de l’època
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Què combat les religions?

 La màgia

 La superstició

 La idolatria

 L’ateisme
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Què tenen en comú les religions?

 Fenomen universal i de sempre

 Ha anat evolucionant i responent des de 

la cultura

 Es basen en la llibertat humana

 Busquen la plenitud en l’amor

 Se centren en una Trascendència

 Conreen l’espiritualitat

 Recreen ritus i cerimònies

 Són contemplatives
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L’espiritualitat després de les 

religions...?
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Què ens queda...? EL SILENCI
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https://www.youtube.com/watch?v=eu3nPshI-ME
https://www.youtube.com/watch?v=eu3nPshI-ME


Documental sobre el SILENCI
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https://www.youtube.com/watch?v=yTC03C6xxM8
https://www.youtube.com/watch?v=yTC03C6xxM8


xaviergari@xaviergari.com

Tota la informació a:

www.xaviergari.com

MOLTES GRÀCIES !!

DEBAT – CONCLUSIONS 
TROBALLES
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