
 

 

“L’íntima comunitat de vida i d’amor conjugal, fundada 
pel Creador i proveïda per les seves lleis, s’estableix pel 
pacte conjugal, és a dir, per l’irrevocable consentiment 
personal. D’aquesta manera, per l’acte humà en virtut 
del qual els cònjuges es lliuren i es reben 
recíprocament, s’origina una institució ferma, per 
ordenació divina, també davant la societat; aquest vincle 
sagrat, amb vista al bé tant dels cònjuges i de la prole, 
com de la societat, no depèn de l’albir humà. Ara bé, 
Déu mateix és l’autor del matrimoni, dotat de diversos 
béns i fins; totes les quals coses són de màxima 
importància en bé de la continuïtat del gènere humà, en 
bé del profit personal i de la sort eterna de cadascun 
dels membres de la família, en bé de la dignitat, 
estabilitat, pau i prosperitat de la mateixa família i de 
tota la societat humana. Mes per la seva índole natural, 
la mateixa institució del matrimoni i l’amor conjugal 
s’ordenen a la procreació i educació de la prole (…) 
amb l’íntima unió de persones i obres es presten 
recíproc ajut i servei, i experimenten el sentit de llur 
unitat i l’assoleixen més plenament cada dia. (…)  

Crist Senyor va beneir abundosament aquesta 
multiforme dilecció eixida de la divina font de la caritat i 
constituïda a exemple de la seva unió amb l’Església. 

La santedat del matrimoni i la família. 

Breu reflexió per ajudar a treballar el text proposat. 

Tot comença en un pacte entre els esposos, però no 
un pacte qualsevol. 

Davant de Déu i beneït per Ell. Un pacte d’amor per 
sempre entre un home i una dona. És doncs un 
compromís tal que crea un vincle que no es pot desfer, 
en ell s’ha compromès el mateix Déu. Diu el text citat: 
“no depèn de l’albir humà”, “Déu mateix és l’autor del 
matrimoni”. Hom es podria preguntar: doncs, com és 
que sovint hi ha trencaments conjugals? 

Veiem les finalitats que s’atorguen al matrimoni: “la 
continuïtat del gènere humà”, “el profit personal”, “la 
procreació i l’educació de la prole”, la unitat. 

Quin pla tant excels pensat per Déu! Ell és l’Autor del 
matrimoni, doncs, l’autor del projecte no ens pot 
abandonar, està al nostre costat per dirigir el seu 
projecte. Ens demana que no el defugim sinó que el 
cerquem a cada instant: en el nostre treball, en el tracte 
correcte entre els cònjuges, en el respecte als fills... en 
la participació freqüent dels sagraments; l’aliment de 
l’Eucaristia i la guarició de la Reconciliació. Situar-se 
en aquest entorn ens dóna la seguretat de la 
perseverança, de complir amb el per sempre del dia de 
la boda. 

En efecte, com Déu, temps ha, sortí al pas del seu poble 
amb un pacte d’amor i de fidelitat, així ara el Salvador 
dels homes i l’Espòs de l’Església surt a l’encontre dels 
fidels cristians cònjuges per mitjà del sagrament del 
matrimoni. A més a més, roman amb ells a fi que, 
talment com estimà l’Església i es lliurà per ella, així 
també els cònjuges, amb lliurament recíproc, s’estimin 
l’un a l’altre amb perpètua fidelitat. El genuí amor 
conjugal és assumit amb vista a l’amor diví i és regit i 
enriquit per la força redemptora de Crist i per l’acció 
salvífica de l’Església, a fi que els cònjuges siguin guiats 
eficaçment vers Déu i siguin ajudats i confortats en la 
sublim funció de pare i mare. Per aquesta raó els 
cònjuges cristians, amb vista als deures i a la dignitat de 
llur estat, són envigorits i quasi consagrats per un 
sagrament peculiar, realitzant, en virtut d’aquest, llur 
funció conjugal i familiar, bo i imbuïts de l’esperit de 
Crist, pel qual tota la seva vida és amarada de fe, 
esperança i caritat; s’apropen com més va més a llur 
pròpia perfecció i recíproca santificació i, per tant, 
conjuntament, a la glòria de Déu. 

D’on, precedint-hi els mateixos pares amb l’exemple i 
l’oració familiar, els fills, i encara tots els qui habiten en 
l’àmbit de la família, trobaran més fàcilment el camí de 
la humanitat, de la salvació i de la santedat. Els 
cònjuges, però, adornats amb la dignitat i la funció de la 
paternitat i la maternitat, compliran diligentment el deure 
de l’educació, principalment la religiosa, que els pertoca 
en primer lloc.” 

Diu Gaudium et Spes: “(Déu) roman amb ells (els 
esposos) a fi que, talment com estimà l’Església i es lliurà 
per ella, així també els cònjuges, amb lliurament recíproc, 
s’estimin l’un a l’altre amb perpètua fidelitat”. 

Pensem en les infidelitats del poble d’Israel amb Déu i la 
resposta d’Amor de Déu sempre fidel, o, les de l’Església 
i que Déu li resta fidel, o, les infidelitats que cadascú de 
nosaltres hem tingut amb Déu i que Ell de nou surt al 
nostre encontre: de vegades mitjançant amics, altres 
mitjançant el sagrament de la reconciliació, i, gairebé 
sempre a través de l’espòs o l’esposa (per als casats el 
principal camí de la veu de Déu). Aquest és el nivell de 
l’Amor què ens hem de tenir els cònjuges. 

Posem en valor aquesta quaresma el Sagrament de la 
Reconciliació, sagrament que ens ajuda a reconèixer 
l’Amor de Déu i a practicar la caritat amb els altres. 
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