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(...), els promesos i els cònjuges són convidats per la 
paraula divina a alimentar i fomentar, amb cast amor, 
el prometatge, i amb indivís amor, el matrimoni. També 
molts homes del nostre temps magnifiquen el veritable 
amor entre marit i muller, manifestat de diverses 
maneres segons els honestos costums de pobles i 
temps. Ara bé, aquest amor, en tant que eminentment 
humà, posat el fet que s’adreça de persona a persona 
amb l’afecte de la voluntat, abraça el bé de tota la 
persona i, per tant, és capaç d’enriquir amb una 
dignitat peculiar les expressions de l’ànima i del cos, i 
d’ennoblir-les amb els elements i els signes especials 
de l’amistat conjugal. El Senyor es dignà a guarir, 
perfeccionar i elevar aquest amor amb un do especial 
de gràcia i de caritat. Tal amor, en associar alhora 
realitats humanes i divines, mena els cònjuges al lliure i 
recíproc do de si mateixos, provat amb tendre afecte i 
amb obra, i amara tota llur vida; encara més, es 
perfecciona i creix amb la seva mateixa generosa 
activitat. Així, doncs, supera àmpliament la mera 
inclinació eròtica, la qual, egoistament cultivada, 
s’esvaeix ràpidament i miserable. 

Aquesta dilecció s’expressa en l’obra pròpia del 
matrimoni i s’hi perfecciona singularment. Per tant, els 
actes amb els quals els cònjuges s’uneixen entre ells 
íntimament i casta són honestos i dignes; i, exercits de 
manera veritablement humana, signifiquen i fomenten 

L’amor conjugal. 

Breu reflexió per ajudar a treballar el text proposat. 

El Concili, parlant de l’amor conjugal ja ens fa una 
primera proposta “alimentar i fomentar, amb cast amor, 
el prometatge, i amb indivís amor, el matrimoni” veiem 
que diferencia dues etapes en l’amor entre home i 
dona; una primera en el prometatge on ha d’actuar el 
servei a l’altre, la sinceritat en presentar-se un tal com 
és, la generositat d’aconseguir fites personals per amor 
a l’altre (situem en aquestes fites el treball de superació 
de defectes, de conreu de virtuts, de fidelitat a Crist...) 
és un esforç, que amb l’ajuda de Crist, inicia el camí 
del coneixement mutu dels promesos, de la unió dels 
seus cors i que té una segona etapa en el casament, 
on la donació de la persona serà total, la dona i l’home 
es fonen en una sola carn, ja no són dos sinó un. Per 
tal que es doni aquesta realitat ho fonamentem en un 
amor indivís compromès davant Déu. Aquest 
compromís possibilitarà continuar tota la vida el treball 
per la unió dels cors, podríem dir que ens anirem 
casant cada dia de la nostra vida. 

Nosaltres casats, preguntem-nos: ¿com va aquest 
treball personal per unir els nostres cors? Duem a la 
pregària personal aquest treball? L’oferim a Déu a cada 
Eucaristia? 

No és il·lús el Concili, diu: “La unitat del matrimoni es 
palesa lluminosament confirmada pel Senyor, per causa 
també de la igual dignitat tant de l’home com de la dona, 
la qual ha de ser reconeguda en recíproc i ple amor. Ara 
bé, cal una virtut insigne per a complir constantment els 
deures d’aquesta vocació cristiana”. 

La unitat promesa davant l’altar és real pel sagrament, 
però, cal confirmar-la amb el compliment dels deures 
inherents a aquesta vocació. Estaria bé que ens 
preguntem ¿quins són aquests deures? Voldríem avui 
aturar-nos en el de la fidelitat. 

Fem-nos algunes preguntes: ¿sóc fidel a la paraula 
donada?, als petits compromisos?, al compliment dels 
meus deures (a la llar, al treball, respecte als que 
m’envolten)? Quants moments per mostrar que som 
fidels! 

Animem-nos a prendre un sol compromís de fidelitat i 
posem-lo en pràctica un temps llarg. 
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la recíproca donació per la qual s’enriqueixen l’un a 
l’altre amb ànim joiós i agraït. Aquell amor, ratificat per 
la recíproca fidelitat i, principalment, consagrat pel 
sagrament de Crist, és indissolublement fidel enmig de 
la prosperitat i de l’adversitat, en cos i ànima, i, per 
tant, roman aliè a tot adulteri i divorci. La unitat del 
matrimoni es palesa lluminosament confirmada pel 
Senyor, per causa també de la igual dignitat tant de 
l’home com de la dona, la qual ha de ser reconeguda 
en recíproc i ple amor. Ara bé, cal una virtut insigne per 
a complir constantment els deures d’aquesta vocació 
cristiana; per aquesta raó, els cònjuges, envigorits per 
la gràcia amb vista a una vida santa, conrearan 
assíduament i demanaran en la pregària la fermesa de 
l’amor, la grandesa d’ànima i l’esperit de sacrifici. 

El genuí amor cristià, però, gaudirà de més alta 
estimació i entorn d’ell es formarà una sana opinió 
pública, si els cònjuges cristians excel·leixen pel 
testimoni de fidelitat i harmonia en el mateix amor, com 
també per la sol·licitud d’educar els fills, i si realitzen la 
part que els correspon en la necessària renovació 
cultural, psicològica i social en pro del matrimoni i de la 
família. Els joves han de ser instruïts adientment i en el 
temps oportú sobre la dignitat, la funció i l’obra de 
l’amor conjugal, principalment al si de la mateixa 
família, a fi que, formats en el cultiu de la castedat, 
puguin passar, en l’edat convenient, d’un honest 
prometatge a les noces. 
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