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La tercera de les formes “institucionals” 
d’amor fratern més significatives a l’Església és la 
vida cèlibe. Ens referim a la vida cèlibe, tal com 
la vivim a l’Església Catòlica, vinculada al 
sacerdoci ministerial. 

El celibat ministerial, el dels preveres, és una 
promesa. El celibat ministerial, que viuen el 
sacerdots catòlics, és una promesa, un 
compromís d’amor. És una promesa que neix de 
l’amor i es fa per estimar. Si no fos així, 
esdevindria una mera repressió, una imposició o, 
segons els casos, fins i tot una opció 
antievangèlica. 

La relació del celibat dels preveres i l’amor és 
absolutament essencial.  

Per una part, com tot carisma a l’Església, qui 
opta lliurement per la vida cèlibe vinculada al 
ministeri sacerdotal, ha experimentat que l’amor 
compartit i viscut a l’Església (família, comunitat, 
parròquia, grup, etc.) el porta a lliurar-se 
absolutament a Jesucrist en el servei sacerdotal 
amb aquest estil de vida. En aquest sentit, 
podem dir que el celibat neix de la fraternitat 
viscuda a l’Església concreta. Alguns fidels, tot 
deixant-se portar per l’amor compartit a la 
comunitat cristiana, s’adonen que aquest amor 
fratern els empeny al lliurament cada vegada 
més total i més radical al servei en el sacerdoci. 
Per això diem que la vocació al sacerdoci 
ministerial és un dels exemples més clars de la 
fecunditat de la comunitat cristiana: l’amor 
fratern que s’hi viu no porta a un tancament 
egoista, ans al contrari, l’empeny a obrir-se 
servint l’Església i el món. Normalment els joves 
que es presenten al seminari com aspirants al 
sacerdoci, d’una o altra forma, han viscut un 
amor fratern particularment intens i autèntic. 

Per altra part, el celibat del sacerdot, viscut 
amb la seva profunditat, és font abundant i 
eficaç de germanor en la comunitat cristiana. El 
prevere cèlibe, gràcies a la seva promesa i a la 

manera específica d’estimar que ella comporta, 
és capaç de viure intensament la germanor 
sacerdotal amb els seus germans del presbiteri i 
alhora esdevé un focus de comunió fraterna 
entre els fidels. 

Això té la seva explicació. Els conflictes i les 
divisions dins les comunitats són molt freqüents. 
En part tenen el seu origen simplement en les 
limitacions que tenen els seus membres. Però hi 
ha sovint una causa més profunda: són els 
afectes que demanen i exigeixen, que miren de 
tancar-se en el propi grup ideològic i d’amistat, 
que fomenten la competitivitat, que miren l’altre 
diferent (sense dir-ho, perquè no quedaria bé), 
com equivocat i contrari... L’amor celibatari, en 
canvi, es caracteritza per la gratuïtat i, en 
conseqüència, per la universalitat. La persona 
que opta pel celibat sacerdotal ha d’haver fet un 
procés de maduració dels seus afectes tal, que 
esdevingui capaç d’estimar de debò sense 
demanar res, en gratuïtat total. 

Aquesta gratuïtat total en l’amor, que ve a 
coincidir amb la pobresa profunda, fa possible la 
fraternitat universal.  

- Tantes vegades ens trobem que els 
enfrontaments i els conflictes en la convivència 
no tenen més solució que tothom camini en una 
via de maduració de l’amor, vers la gratuïtat...  

- I un celibat mal viscut, només suportat, però 
sense l’esperit d’amor madur i gratuït que li és 
essencial, esdevé una font constant de conflictes 
i divisions en la comunitat. 

- Però, quantes gràcies hem de donar pels 
testimoniatges de preveres cèlibes que ens han 
estimat de debò! 

¿Com desaprofitar una font tan fecunda 
d’amor fratern com és el celibat sacerdotal? El 
necessitem, perquè ens calen referents i 
testimonis vius d’amor fratern. 
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