
 

L’amor conjugal i el 
respecte a la vida humana. GS.51 
El Concili sap que els cònjuges, en l’harmònica 
ordenació de la vida conjugal, són sovint destorbats per 
certes condicions del viure d’avui i que poden trobar-se 
en circumstàncies en les quals el nombre de la prole no 
pot ser augmentat, almenys per un temps, i en què el 
cultiu de l’amor fidel i la plena consuetud de vida no es 
mantenen sense dificultat. Ara bé, allí on l’íntima vida 
conjugal s’interromp, pot perillar no rarament el bé de la 
fidelitat i pot enfonsar-se el bé de la prole, ja que llavors 
corren risc l’educació dels fills alhora que la fortalesa per 
a acceptar ulterior descendència. 
N’hi ha que gosen aportar a aquests problemes 
solucions gens honestes, encara més, que no els fa 
basarda de matar; l’Església, però, recorda de nou que 
no pot existir una veritable contradicció entre les lleis 
divines de transmetre la vida i de fomentar el genuí amor 
conjugal. 

En efecte, Déu, Senyor de la vida, encomanà als homes 
l’excels ministeri de custodiar la vida, el qual s’ha 
d’acomplir d’una manera digna de l’home. Així, doncs, la 
vida, des de la concepció, ha de ser protegida amb 
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El fruit de l’amor conjugal és la paternitat. Aquesta pot 
ser cridant nous éssers humans a la vida o tenint cura 
d’altres, dur-los a Crist, aquesta és la paternitat 
espiritual. L’amor és sempre fecund. 
Un mitjà important per a manifestar l’amor és el 
llenguatge sexual. 
Si hom cerca amb un cercador d’Internet, per exemple 
google, “relació sexual” obté 2.360.000 resultats; la gran 
majoria no parla de l’amor ni de la possibilitat de 
engendrar una nova vida, sinó d’un acte per obtenir 
plaer, es tractat com un acte lúdic. 
Per a un matrimoni cristià la relació sexual és un acte 
d’amor que uneix en una sola carn l’espòs i l’esposa i 
s’obre a la voluntat de Déu Pare Creador per tal que 
pugui cridar a través dels cònjuges nous éssers humans 
a la vida 
Déu a més a més de donar-nos l’amor, el plaer, 
l’atracció home-dona, al matrimoni, ens ha donat dos 
caps per pensar. Per ponderar si en un moment 
determinat cal espaiar els naixements. Ho expressa així 
aquest punt de Gaudium et Spes: “poden trobar-se en 
circumstàncies en les quals el nombre de la prole no pot 
ser augmentat, almenys per un temps, i en què el cultiu 
de l’amor fidel i la plena consuetud de vida no es 
mantenen sense dificultat.” 

Breu reflexió per ajudar a treballar el text proposat. 

Aquest text ens ajuda a reconèixer l’Església com a mare 
que no col·loca càrregues feixugues als esposos. 
Quina importància tan gran conèixer-nos, per poder 
ponderar on es situa la paternitat responsable; conèixer i 
compartir el coneixement de la fertilitat humana per a que 
res aliè als cònjuges s’interposi entre ells, ni la més petita 
brossa. Permeteu-nos dir-ho: UN SOL COR PER 
ESTIMAR I DOS CAPS A PENSAR. 
Com diu Gaudium et Spes en aquest número, ni 
l’avortament ni l’infanticidi són permesos la vida de l’ésser 
humà és un continuo desenvolupar-se des de la unió de 
l’ovòcit i l’espermatozoide, cal respectar tota la vida des 
de llur concepció (animeu-vos a donar suport a la 
campanya un de nosaltres). 
Per promoure accions pràctiques, animem al lector que 
cerqui aquests dies de tenir cura de la vida dels que Déu li 
ha encarregat, que la vida sigui de més qualitat, donant 
exemple de cristià íntegre, de cònjuge que s’ocupa del 
benestar de la seva família, en el servei de les coses de 
cada dia. ¿Què puc fer avui pels de casa? 

 
 

            

màxima cura: l’avortament i l’infanticidi són crims 
nefasts. Ara bé, l’índole sexual de l’home, com també la 
facultat humana d’engendrar superen admirablement ço 
que s’esdevé en els graus inferiors de la vida; per tant, 
els actes propis de la vida conjugal, ordenats segons la 
genuïna dignitat humana, han de ser reverenciats amb 
gran observança. Així, doncs, l’índole moral del mode 
d’obrar, quan es tracta de compaginar l’amor conjugal 
amb la responsable transmissió de la vida, no depèn de 
la sola sincera intenció i estimació dels motius, sinó que 
s’ha de determinar a partir de criteris objectius, presos de 
la natura de la persona i dels seus actes, els quals 
respecten l’íntegre sentit de la recíproca donació i de la 
humana procreació en un context de veritable amor; la 
qual cosa no es pot realitzar a no ser que la virtut de la 
castedat conjugal sigui sincerament conreada. Als fills de 
l’Església, recolzats en aquests principis, no els és lícit, 
en la regulació de la procreació, d’entrar en camins que 
són reprovats pel magisteri, quan explica la llei divina.  

Ara bé, que sigui ben clar per a tothom que la vida dels 
homes i la funció de transmetre-la no es restringeixen 
només a aquest temps, i que no es poden entendre ni 
commensurar únicament per ell, sinó que miren sempre 
l’etern destí dels homes. 
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