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1) La fe en Jesucrist. Segons el paradigma de l’amo r, Déu Pare i l’Esperit 
se’ns revela i ens demana resposta de fe, (dimensió  «esponsal» de la 
Revelació i de la fe). L’Encarnació del Verb, que t é com a un dels seus efectes 
més significatius l’elevació del cos i de la carn h umana, com a lloc i 
sagrament de Déu (del seu amor). 

 

CLARIFICACIÓ DELS CONTINGUTS I SUGGERIMENTS PER AL SEU 
TRACTAMENT 

a. Introducció: què passa quan deixem entrar Jesucrist en la nostra experiència 
d’amor de la parella. L’altre, un do; dos cercant l’amor; senzillesa; pregària 
mútua i comú... (Suggeriment: glossar l’experiència de E. Munier amb Paulette 
en el contex de la pregària: “Gràcies, Déu meu, per haver-me concedit tocar 
l’alegria.” Carlos Díaz, “Emmanuel Munier·. Madrid 2005, 60-64) 

b. Coneixem el Déu de Jesucrist perquè se’ns ha revelat. Però aquesta revelació 
no és una simple informació, sinó que té formes de diàleg. Més concretament, 
de diàleg d’amor: espera fe ─confiança─ unió... 

c. Precisament d’aquest diàleg aprenem a comunicar-nos en la parella. El 
moment culminant de la Revelació de Déu: manifestant-se tot el que és Ell 
(Paraula) es compenetra amb la humanitat, esdevé un de nosaltres en 
Jesucrist (l’Encarnació)... 

d. Aleshores la humanitat, els sentiments, l’afecte humà, el cos i la carn de 
Jesucrist, és elevada a la categoria de presència i comunicació de Déu i del 
seu amor. Així, en Ell, la nostra humanitat pot esdevenir... 
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2) La mediació de l’Església. L’Església, comunió d el Poble de Déu, viu de 
l’Esperit de Jesucrist, del qual és esposa i cos (v isió mística i esponsal de 
l’Església). Les seves mediacions visibles i concre tes: la comunitat de 
germans –la jerarquia– els sagraments. Esment espec ial, a més del 
Matrimoni, als sagraments de la Confirmació (el que  estableix el c. 1065 § 1), 
de la Eucaristia, i de la Reconciliació (c. 1065 § 2). La família com Església 
domèstica. (Consultar el material Annex del magiste ri, Catecisme, números 
1655 a 1658 i Gaudium et Spes.) La inserció i la pe rtinença eclesial (parròquia, 
diòcesi, Església universal). 

 

CLARIFICACIÓ DELS CONTINGUTS I SUGGERIMENTS PER AL SEU 
TRACTAMENT 

a. Introducció: Les idees més comuns avui sobre el que és l’Església i les 
opinions sobre ella. (Suggeriment: una petita enquesta entre els presents. 
Quina experiència tenim particularment de l’Església?) 

b. Com ens passa a tots, hi ha un aspecte visible, aparent, i altre invisible, interior. 
Aquest és el més important, però només es coneix mitjançant el tracte, 
l’experiència, l’amor (com succeeix a la parella). L’ésser més íntim de l’Església 
és la seva unió amb Jesucrist: la comunió dels germans, que viuen el seu 
Esperit d’amor. La unió d’amor entre Jesucrist i l’Església l’expressa Sant Pau 
mitjançant la imatge del matrimoni (Ef. 5,21-6,9), i en treu conseqüències 
importants. 

c. Però allò invisible interior de l’Església s’expressa i es comunica mitjançant 
accions i elements visibles (també com ens passa a les persones i a la parella 
mateixa). Aquests elements visibles són: la comunitat de germans, la jerarquia, 
els sagraments (la litúrgia...) Repàs d’aquests elements, assenyalant en 
cadascun l’amor invisible que comuniquen i els respectius signes visibles. Fent 
esment especial dels sagraments del Matrimoni, de la Confirmació, de la 
Reconciliació i de l’Eucaristia... 

d. Cal sentir-nos Església. Una concreció ben propera de l’Església és la família, 
anomenada així “Església domèstic” (vincle de comunió, escolta de la Paraula, 
pregària, servei mutu...) 
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3) L’amor conjugal cristià i les seves implicacions : l’amor de l’Esperit, 
encarnat en la parella i la família. El dinamisme o  transfiguració del «eros» i el 
«filía» en «ágape». Les exigències i els compromiso s morals, com a derivats 
de la riquesa d’amor que és el matrimoni i la famíl ia cristians, segons la 
Doctrina Moral de l’Església: «indivisibilitat, fid elitat, donació, comunicació, 
vida sexual, procreació, fecunditat, respecte a la vida en tots el moments de 
la seva existència...». La pregària personal i en c omú com a exercici d’amor. 

 

CLARIFICACIÓ DELS CONTINGUTS I SUGGERIMENTS PER AL SEU 
TRACTAMENT 

a. Introducció. L’amor de la parella és una història, un dinamisme, un procés. Té 
el misteri de poder romandre el mateix i, a l’hora, anar canviant segons el ritme 
d’evolució de circumstàncies externes i internes (per exemple la psicologia, els 
coneixements...) (Suggeriment: es pot aportar l’experiència dels propis 
acollidors. Exemples de fracassos, perquè en lloc d’evolució, s’han donat 
veritables trencaments...) Subratllar la importància d’aquest tema. 

b. No només és un fet, sinó que també l’amor de la parella ha d’anar canviant. El 
repte és que el canvi sigui vers un creixement i una maduració. Com creix i 
madura l’amor? Sol explicar-se mitjançant el pas de l’amor ─”àgape” (aquest és 
el descrit per Sant Pau en el famós text de 1Co 13. Mirar de concretar el que 
suposa aquest amor a la vida quotidiana, com ara el diàleg en la veritat, el 
respecte, la igualtat, la humilitat...). (Suggeriment: per aplicar-ho, com va fer un 
teòleg antic, Harphius, es poden fer servir les figures bíbliques de Lia (va jaure 
amb Jacob valent-se de la foscor, Raquel (enamorada) (Gn 29, 15-30) i Maria 
Magdalena (convidada a no apropiar-se del ressuscitat) (Jn 20, 17)). 

c. Així entenem tota la moral matrimonial i familiar, com a conseqüència, derivació 
o desenvolupament vital d’aquest amor. Fem aleshores un repàs dels trets més 
significatius d’aquesta moral, relacionant-los amb la perfecció de l’amor: des de 
la fidelitat fins a la procreació responsable i el respecte a la vida... (p. Ex. a 
mesura que superem la duresa del cor, entenem per què el matrimoni és 
indissoluble: (Mt 19, 1-11) 

d. Hi ha una experiència d’amor ben maca i engrescadora: la pregària en comú 
del matrimoni i la família. 
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4) El servei a la vida: els fills i la seva educaci ó, fruit de l’amor fecund, com a 
un dels camps d’exercici del sacerdoci baptismal. L a paternitat responsable. 
La família, comunitat de vida i d’amor. El projecte  educatiu cristià dels fills. 

 

CLARIFICACIÓ DELS CONTINGUTS I SUGGERIMENTS PER AL SEU 
TRACTAMENT 

a. Introducció. L’amor, tota mena d’amor, és fecund: si no hi ha fecunditat, no hi 
ha amor. Parlem de la fecunditat humana en el sentit més profund. 
(Suggeriment: enquesta als presents sobre què és primer, la vida o l’amor? Els 
cristians creiem que l’amor, d’on neix la vida; així, la creació, que neix de l’amor 
de Déu. Parlar de la fecunditat de l’amor cèlibe, de l’amor en la virginitat, de 
l’amor del qui s’ha lliurat a una causa...) 

b. Superant una visió merament funcional o utilitarista de la família (Suggeriment: 
citar enquestes sobre situació de les famílies avui en contrast amb la gran 
apreciació que mereix la família...), els cristians creiem que la família és l’efecte 
“natural” de l’amor del matrimoni, de la seva fecunditat. En aquest sentit, 
engendrar fills i educar-los és un dels camps més importants on els batejats 
exerceixen el seu sacerdoci comú (Explicar-ho breument). 

c. Per això parlem de paternitat/maternitat “responsable”. No es tracta 
d’engendrar fills, sinó de fer-ho responsablement. Això vol dir fer-ho amb 
consciència i amb amor, la qual cosa inclou: 1)Projectar amb generositat el 
nombre de fills (Suggeriment: presentació positiva de la regulació responsable 
de la natalitat mitjançant mètodes naturals); 2)Estimar tots els fills, siguin 
buscats o no, projectant tota la cura i l’educació que demana aquesta 
estimació. 

d. La regla suprema de l’educació cristiana és més que educar “en determinats 
valors”: és facilitar la realització del projecte de Déu sobre el fill, tot assegurant 
que arribi a fer-ho ell mateix lliurement i responsablement, quan en sigui capaç. 
Incloguem l’educació cristiana en edat escolar, així com la participació en la 
vida parroquial... 

e. Dibuixar la família, amb trets concrets, en tant que comunitat de vida i d’amor: 
acollida d’altres, escolta de la Paraula, pregària comú, participació en projectes 
i decisions, comunicació mútua, compromís social... 
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5) La projecció del futur matrimonial i familiar . Crida a la inserció social i 
comunitària. Projecte de vida espiritual específicament matrimonial. Integració en la 
parròquia o en grups matrimonials. Propòsits respecte la educació dels fills. 
Participació en jornades i celebracions de caire matrimonial o familiar. 

 

CLARIFICACIÓ DELS CONTINGUTS I SUGGERIMENTS PER AL SEU 
TRACTAMENT 

a. Introducció. Objectius principals: Que les parelles entenguin que no estan pas 
sols en la realització del repte que suposa la vida matrimonial i familiar, els 
acompanya l’Església, amb la comunitat.../ Que el sagrament del matrimoni pot 
esdevenir l’inici d’un veritable camí d’espiritualitat matrimonial i familiar, do per 
a l’Església / que se’ls obre un compromís de ser testimonis d’amor en mig de 
la societat i el món marcat per l’individualisme egoista... 

b. Suggeriment: Un accent molt testimonial, oferint testimonis de matrimonis 
inserits en grups, moviments i comunitats. 

 

 


