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Qüestionari: “En un món millor”

1.

Explica quines 2 situacions familiars hi ha a la pel·lícula i quins són els patiments que hi tenen els
seus membres. Explica quins escenaris apareixen a la pel·lícula i resumeix les principals diferències.

2.

Exposa 4 situacions de la pel·lícula on qualsevol dels personatges tingui un comportament moral
semblant a Jesús.

3.

La violència, el perdó i la venjança apareixen molts cops al llarg del recorregut del film.Podries fer
una selecció dels principals moments on hi apareixen aquests valors i contravalors?

4.
5.

6.
7.

Per quin motiu creus que la pel·lícula porta el títol “En un món millor”?
Jesús de Nazaret abans de ser empresonat a Getsemaní, quan van aparèixer els soldats del temple i
volien agafar a Jesús, Pere va treure la seva espasa per defensar-se i Jesús el va dir a Pere les següents
paraules: “Pere, deixa l’espasa a terra, ja que qui amb ferro mata, amb ferro mor” Què creus que
significa? A quina situació de la pel·lícula el podrien comparar aquest fet?
Explica amb quines 3 actituds reben al camp de refugiats al cap malvat que ve ferit.
Aquestes són las benaurances registrades a l'Evangeli segons Mateu 5:3-12 [2]. Dóna un exemple de
situacions a la pel·lícula on es pugui aplicar cadascuna d’aquestes benaurances:
-Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel.
-Feliços els afligits, perquè seran consolats.
-Feliços els humils, perquè posseiran la terra.
-Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran sadollats.
-Feliços els compassius, perquè seran compadits.
-Feliços els nets de cor, perquè aquests veuran Déu.
-Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
-Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel.
-Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran
-falsament de vosaltres. Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa és valuosa
en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit.
Feliços els que estan sols que en el regne de Déu estaran amb companyia

8.

Quina conclusió més important has tret d’aquesta pel·lícula? Raona la teva resposta.

