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L'amor conjugal: "Escultura vivent" que manifesta a 
Déu. 

Sant Pare: 

«Com imaginem l'amor de Déu? Existeix una realitat concreta al món que ens  ajudi a 

veure aquest amor amb els nostres propis ulls? És clar que hi és! És la família! La 

imatge de Déu reflectida en l'home i la dona, en l'amor conjugal: una "escultura" 

vivent que manifesta a Déu». 

«El Déu Trinitat és comunió d'amor, i la família n’és el seu reflex vivent. Ens 

il·luminen les paraules de sant Joan Pau II: «El nostre Déu, en el seu misteri més 

íntim, no és una solitut, sinó una família, ja que porta en si mateix paternitat, filiació i 

l'essència de la família que és l'amor. Aquest amor, en la família divina, és l'Esperit 

Sant». La família no és doncs quelcom aliè a la mateixa essència divina». AL 11 

 

 
Pere i Trini 

Pere: «Som conscients que Déu ens va crear l'un per l'altre des del principi de la 

creació. Estic enamorat de Trini des que érem nuvis i encara avui m'encanta la  

passió que posa en la seva vida». 

Trini: «M'agrada de Pere que sigui molt valent, es llança a tots els projectes que 

emprèn i es dedica a ells amb gran passió». 

«Travessem, doncs, el llindar d'aquesta casa [...]. Al mig hi trobem la parella del pare  i de 

la mare amb tota la seva història d'amor. En ells es realitza aquell designi primordial que 

Crist mateix evoca amb intensitat: «¿No heu llegit en l ’Escriptura que el Creador, des 

del  principi els va fer home i dona?» (Mt 19,4). I es reprèn el mandat del Gènesi: «Per 

això l'home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva dona i tots dos formen una 

sola carn» (2,24)». AL 9 
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 Invitació a la reflexió: 
 

               Travessem el llindar de la nostra casa: dins trobem a la nostra parella i la 

nostra història d'amor, en la qual es compleix el pla de Déu per a nosaltres. 

Ens enamorem perquè vam veure en l'altre una espurna que reflectia una mica 

de la bellesa de Déu. 

Què desperta en nosaltres aquesta afirmació? 

Segueixo veient aquesta bellesa en l'altre? Alguna vegada penso en això? 

Aturem-nos un moment per contemplar el misteri de la presència de Jesús en el 

nostre amor de parella. 

 

 Dinàmica en família: 

                Mirem junts les fotos del nostre casament, recordem els primers 

moments del nostre enamorament i compartim amb el nostre cònjuge o en família 

el que ens va fer enamorar-nos.  

  Dinàmica en comunitat o en grup: 

                 Es convida a les parelles / famílies presents a compartir en petits 

grups algunes  anècdotes de l'inici de la seva història d'amor. 

 

 
 
 
 

Oració 
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Cap de nosaltres està destinat a la solitud. 

Sant Pare 

«D'on neix la família? Neix de la trobada entre un jo i un tu, d'un home i una dona 

que es descobreixen mútuament i sanen la seva solitud. Cap de nosaltres  està 

destinat a la solitud. Vam ser pensats per a un altre, per ser un do d'amor  per algú i 

per generar vida en l'amor ». 

«D'aquest trobament, que guareix la solitud, en sorgeixen la generació i la família. [...] 

«... per unir-se a  la seva dona, i tots dos formen una sola carn». El verb "unir-se" en 

l'original hebreu indica una estreta sintonia, una adhesió física i interior [...]. S'evoca així 

la unió matrimonial no solament en la seva dimensió sexual i corpòria sinó també en la 

seva donació voluntària d'amor». AL 13 

 

 

 
Pere i Trini 

Trini: «M'agrada ser conscient que som instruments de Déu, tenim molta confiança    

en el seu pla i sabem que la seva Providència ens ajudarà a realitzar-lo». 

Pere: «La nostra família és una Església domèstica, l'amor de Déu és present, Jesús es 

fa present en la nostra taula, en la nostra pregària, 

en la forma de criar als nostres fills, en el dolor i 

l'alegria». 

«Sabem que en el Nou Testament es parla de «l'església 

que es reuneix a la casa» [...]. L'espai vital d'una família es 

podia transformar en església domèstica, en seu de 

l'Eucaristia, de la presència de Crist assegut a la mateixa 

taula. És inoblidable l'escena pintada a l’apocalipsi: «Mira, 

sóc a la porta i truco: si algú escolta la meva veu i obre la 

porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb 

mi» (3,20). Així es dibuixa una casa que porta en el seu 

interior la presència de Déu, la pregària en comú i, per 

tant, la benedicció del Senyor». AL 15 

 
 

«La família és cridada a compartir la pregària quotidiana, la lectura de la Paraula de           Déu i la 

comunió eucarística per fer créixer l'amor i convertir-se cada vegada més en temple on 

habita l'Esperit». AL 29 
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Invitació a la reflexió: 

               La presència viva de Jesús en el nostre amor, en virtut del  sagrament 

del matrimoni,  fa de la nostra família una Església domèstica. 

Reflexionem i compartim amb el nostre cònjuge o en família el que aquesta 

meravellosa veritat desperta en nosaltres. 

Dinàmica en família: 

               Ha passat que la meva actitud hagi provocat que el meu cònjuge 

visqui moments de soledat? Intentem parlar-ne. 

Podem preguntar als nostres fills si ells també han experimentat la solitud en la 

família. 

Dinàmica en comunitat o en grup: 

               Com a famílies-Esglésies domèstiques, sabem mirar al nostre voltant i 

fer que se sentin acollides les persones que, per diversos motius, viuen moments 

de soledat? Que cada parella o família es comprometi concretament a pensar en 

algú que, en l'entorn que freqüenta, estigui passant per un moment de dificultat 

o soledat. 

Oració: 

Senyor Jesús, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amoris laetitia 

6 

 

 

3 

L'amor autèntic és sempre fecund. 

Sant Pare: 
«La fecunditat de la parella és imatge de dinamisme de l'amor que es mou en Déu, de 

l'acte creador de Déu. L'amor fecund, l'amor que genera, és símbol de les realitats  

íntimes de Déu. Cada vegada que un nen és concebut, l'home i la dona procreen al  

costat de Déu, donen un Fill a Déu, que intervé en aquest amor. Per això cada vida  

humana és única i preciosa i necessita ser protegida ». 

«La parella que estima i genera la vida és la veritable «escultura» vivent -no aquella de 

pedra o d’or que el Decàleg prohibeix-, capaç de manifestar al Déu creador i salvador. 

Per això l'amor fecund arriba a ser el símbol de les realitats íntimes de Déu. [...] La 

capacitat de generar de la parella humana és el camí pel qual es desenvolupa la història 

de la salvació.  Sota aquesta llum, la relació fecunda de la parella esdevé una imatge per 

descobrir i descriure el misteri de Déu». AL 11 

Pere i Trini 

Pere: «Som conscients que Déu ens ha donat els nostres fills, però no són de la 

nostra propietat. La nostra tasca és ajudar-los a complir la seva missió, a realitzar els 

seus plans              de vida originals». 

Trini: «Ens transmetem la fe els uns als altres, de pares a fills i de fills a pares. Els 

pares  transmeten la paternitat de Déu i els fills ens ensenyen el que significa ser fills 

i ser nens». 

 

«La Bíblia considera també a la família com la seu de la catequesi dels fills. [...]: «El que 

vam sentir  i aprendre, el que els pares ens van contar, no ho amagarem als nostres fills, 

i ells ho contaran als que vindran: són les gestes glorioses del Senyor, el seu poder i els 

seus prodigis. Ell va fer un pacte amb el poble de Jacob, donà una llei als fills d’Israel: Ell 

va manar als nostres pares que tot això ho ensenyessin als seus fills, perquè ho 

coneguessin els qui vindran i els fills que naixeran després. Que s’alcin, doncs, i ho contin 

als seus fills» (Sl 78,3-6). Per tant, la família és el lloc on els pares es converteixen en els 

primers mestres de               la fe per als seus fills. És una tasca artesanal, de persona a persona: 

«Quan el dia de demà el teu fill et pregunti [...] li respondràs ...» (Ex 13,14)». AL 16 
 

«L'Evangeli ens recorda també que els fills no són una propietat de la família, sinó que  

tenen al davant el seu propi camí de vida. Si és veritat que Jesús es presenta com a 

model            d'obediència als seus pares terrenys, sotmetent-se a ells (cf. Lc 2,51), també és 

cert que ell mostra que l'elecció de vida del fill i la seva mateixa vocació cristiana poden 

exigir una separació per complir amb el seu propi lliurament al Regne de Déu». AL 18 
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Invitació a la reflexió: 

             Els nostres fills, naturals i espirituals, són un regal de Déu, que ens 

els confia perquè els criem com a fills seus. Què vol dir això, concretament, 

per a nosaltres? Som conscients d'això? 

Dinàmica en família: 

               Reflexionem amb el nostre cònjuge i després en família sobre com el 

Senyor ens ha fet fecunds en aquests anys. 

 Dinàmica en comunitat o en grup: 

               "L'home que té por del Senyor és fecund" (Cf. Sal 128,1-6). 

El salmista es refereix no només als fills de la carn, sinó també a tots els fills que  

cada parella pot generar en l'amor de l'Esperit Sant. 

Reflexionem sobre el que significa que la nostra família sigui fecunda en la 

comunitat en què estem inserits. 

Què fem per viure concretament aquesta fecunditat cada dia? Com ens 

posem al servei dels altres i de la comunitat? 
 

 
 
 

 

 

 

Oració: 
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En la família es reflecteix el misteri de Déu. 

Sant Pare 

«A la família, doncs, es reflecteix el misteri de Déu, que és amor familiar, comunió  

d'amor entre un Pare i un Fill. 

Visqueu amb valentia i serenitat cada desafiament familiar, sigui trist o emocionant, i  

guardeu i mediteu al cor les meravelles de Déu amagades en cada moment de la seva  

vida quotidiana. Déu ens estima i tot contribueix al nostre bé si busquem a Déu ». 

 
«La Paraula de Déu no es mostra com una seqüència de tesis abstractes, sinó com una 

companya de viatge també per a les famílies que estan en crisi o enmig d'algun dolor,  i 

els mostra la meta del camí, quan Déu "eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls i no 

existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni sofriments" (Ap 21,4)». AL 22 

 

«Amb aquesta mirada, feta de fe i d'amor, de gràcia i de compromís, de família humana 

i  de Trinitat divina, contemplem la família». AL 29 

«Com Maria, [les famílies] són exhortades a viure amb coratge i serenitat els seus 

desafiaments familiars, tristos i entusiasmadors, i a custodiar i meditar en el cor les 

meravelles de Déu (cf. Lc 2,19.51). En el tresor del cor de Maria hi ha també els 

esdeveniments de cada una de les nostres famílies, que ella conserva 

acuradament . Per això pot ajudar-nos a interpretar-los per a reconèixer en la 

història familiar el missatge de  Déu». AL 30  
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oració 

Maria Mare de Déu, 

dolça núvia i tendra mare, 

consagrem i encomanem al teu 

Immaculat Cor totes les nostres famílies.  

Porta'ls la           pau, la unitat, l'amor i el perdó. Sostén 

amb la teva sol·licitud a les famílies en dificultat 

i reuneix les famílies dividides amb la força del teu Cor. 

Protegeix la vida naixent i concedeix l'alegria 

de la maternitat als qui la anhelen. Guia als 

nostres fills perquè conservin la fe en 

el Senyor i l'afecte per la seva llar. 

Ajuda als que són provats per la malaltia, pel 

sofriment, per la decepció, per la solitud. Proporciona 

treball i el pa de cada dia per a tots. Sigues la nostra 

força en les fatigues de cada dia 

i aconseguiu-nos de Déu la gràcia de la seva 

benedicció i  l'augment de la nostra fe. 

Amén. 

Invitació a la reflexió: 

 

Dinàmica en família: 

 

Dinàmica en comunitat o en grup: 
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Invitació a la lectura d'Amoris Laetitia. 

A la llum de la Paraula 

Amoris Laetitia 8-30 

 
Link a l'exhortació apostòlica amoris Laetitia 
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L'amor familiar: vocació i camí de santedat 

Pare Sant, 

som aquí davant vostre 

per a lloar-vos i agrair-vos el gran do de la família.  

Us  demanem per les famílies 

consagrades en el sagrament del matrimoni,  

perquè redescobreixin cada dia la gràcia rebuda i, 

com petites Esglésies domèstiques, 

sàpiguen donar testimoni de la vostra Presència 

i de l'amor amb què Crist estima l'Església.  

Us  demanem per les famílies 

que passen per dificultats i patiments, 

per la malaltia, o per afliccions que només Vós coneixeu: 

Sosteniu-les i feu-les conscients 

del camí de santificació al qual les crideu, 

perquè puguin experimentar la Vostra infinita 

misericòrdia i trobar noves formes de créixer en 

l'amor.  

Us demanem pels nens i els joves, perquè puguin 

trobar-vos i respondre amb alegria a la vocació que 

heu pensat per a ells; 

pels pares i els avis, perquè siguin conscients que són signe de la 

paternitat i maternitat de Déu 

en la cura dels infants que, en la carn i en l'esperit, Vos els 

encomaneu; 

i per l'experiència de fraternitat que la família pot donar al món. 

 
Senyor, feu que cada família 

pugui viure la seva pròpia vocació a la santedat en 

l'Església com una crida a ser protagonista de 

l'evangelització, al servei de la vida i de la pau, 

en comunió amb els preveres i amb els cristians de qualsevol altre estat de vida. 

 
Beneïu la Trobada Mundial de les Famílies a Roma. 

Amén. 
 

Oració per la X Trobada Mundial de les Famílies, ROMA, 22-26 de juny de 2022 
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