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L’amor és…

«Vosaltres esposos teniu el do de la gràcia del sagrament que pot fer-vos perfectes en l’amor... 
¡Així que parlem d’aquest amor! L’amor és pacient, és benèvol. L’amor no té en-
veja dels altres, no es vanagloria, no presumeix. L’amor no falta al respecte, no 
busca el seu propi interès, no s’enfada. L’amor no té en comte el mal rebut, no se 
n’alegra de la injustícia, sinó que se n’alegra de la veritat. ».
«Això es viu i es cultiva en mig de la vida que comparteixen tots els dies els esposos, entre 
si i amb els seus fills. Per això és valuós detenir-se a precisar el sentit de les expressions 
d’aquest text, per intentar una aplicació a l’existència concreta de cada família.». AL 90
«Estimar és també tornar-se amable (…) l’amor no obra amb rudesa, no actua de forma 
descortès, no és dur en el tracte. Les seves maneres, els seus gestos, són agradables i no són 
aspres ni rígids. Detesta fer patir als altres (…). Ser amable no és un estil que un cristià 
pot escollir o rebutjar. Com a part de les exigències irrenunciables de l’amor, «tot ésser 
humà està obligat a ser afable amb els que l’envolten». AL 99

Julie y Gérard

Julie: «En el nostre 17è  aniversari de matrimoni, sentim la necessitat de retirar-nos 
per il·luminar les zones d’ombra de la nostra vida de parella. Guiats per un sacerdot, 
sortim molt enriquits d’aquesta experiència. Al final, el sacerdot també ens va dema-
nar que preguéssim per ell».

Gérard: «Aquest recés ens va permetre il·luminar moltes zones grises. Un dia vaig 
tenir problemes perquè havia hagut un malentès entre nosaltres i quan hi ha incom-
prensió m’enfado i parlo molt poc. Llavors, al matí, en despertar-me, vaig veure un 
regal al meu armari i vaig recordar que era el meu aniversari. Recordo que ho vaig 
apreciar molt i el vaig ensenyar als nens; estava molt content i la incomprensió havia 
desaparegut».

«Si no cultivem la paciència, sempre tindrem excuses per respondre amb ira, i finalment 
ens convertirem en persones que no saben conviure, antisocials, incapaces de postergar els 
impulsos, i la família es tornarà un camp de batalla». AL 92
«Cada dia, “entrar a la vida de l’altre, fins i tot quan forma part de la nostra vida, dema-
na la delicadesa d’una actitud no invasiva, que renova la confiança i el respecte”». AL 99
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Invitación a la refl exión: 

Amar signifi ca hacer gestos de amor hacia alguien y, al mismo tiempo, hacernos 
“amables”, es decir, refl exionar sobre nuestro comportamiento y facilitar que los 
demás nos amen. 

Dinámica en familia: 

“El amor es...”. El Papa Francisco nos señala varias características del amor. Elegi-
mos una y nos comprometemos a intentar concretarla en nuestra familia. 

Dinámica en comunidad o en grupo: 

Ofrecemos a las familias un tiempo de “retiro” para que puedan ser guiadas en la 
relectura de sus relaciones a la luz del Himno a la Caridad (1 Co 13,4-7).

Amar signifi ca hacer gestos de amor hacia alguien y, al mismo tiempo, hacernos 

Dinámica en familia: 

“El amor es...”. El Papa Francisco nos señala varias características del amor. Elegi-
mos una y nos comprometemos a intentar concretarla en nuestra familia. 

Dinámica en comunidad o en grupo: 

Ofrecemos a las familias un tiempo de “retiro” para que puedan ser guiadas en la 

Oración

Señor, el amor es paciente,
concédeme saber esperar el tiempo de cada uno.
Señor, el amor es benevolente,
ayúdame a desear siempre el bien de los demás
antes que el mío, aunque me cueste.
Señor, el amor no es envidioso,
enséñame a alegrarme de los éxitos de los demás.
Señor, el amor no se jacta,
dame la humildad de reconocer tus dones.
Señor, el amor no es arrogante,
guíame para poner a los demás en el centro.
Señor, el amor no falta al respeto,
haz que pueda ver Tu rostro en el otro.
Señor, el amor no busca su propio interés,
hazme probar la alegría de la gratuidad.
Amén

L’amor en el matrimoni

Oració

Senyor, l’amor és pacient,
Concediu-me saber esperar el temps de cadascú. 
Senyor, l’amor es benèvol,
Ajudeu-me a desitjar sempre el bé dels altres
Abans que el meu, encara que em costi. 
Senyor, l’amor no és envejós,
Ensenyeu-me a alegrar-me’n dels èxits dels altres.
Senyor, l’amor no es jacta,
Doneu-me la humilitat de reconèixer els teus dons. 
Senyor, l’amor no és arrogant,
Guieu-me per posar als altres en el centre.
Senyor, l’amor no falta al respecte,
Feu que pugui veure el Vostre rostre en l’altre.
Senyor, l’amor no busca el seu propi interès, feu-me  
provar l’alegria de la gratuïtat. 
Amén
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Invitació a la reflexió:

Estimar significa fer gestos d’amor cap a algú i, al mateix temps, fer-nos “amables”, 
és a dir,  reflexionar sobre el nostre comportament i facilitar que els altres ens 
estimin.

Dinàmica en família:

“L’amor és...”. El Papa Francesc ens senyala diverses característiques de l’amor. 
N’escollim una i ens comprometem a intentar concretar-la a la nostra família.

Dinàmica en comunitat o en grup:

Oferim a les famílies un temps de “recés” perquè puguin ser guiades en la relectura 
de les seves relacions a la llum de l’Himne a la Caritat (1 Co 13,4-7).



L’amor en el matrimoni

2

L’amor no és només un sentiment

SANT PARE

«L’amor ho disculpa tot, ho creu tot, ho espera tot, ho suporta tot. ¡Tot!
¡Qualsevol cosa! És amor malgrat tot. Estimar significa alegrar-se per l’altre, pels deus 
èxits. ¡Com n’és d’important ensenyar als nens a celebrar l’alegria dels altres!
¡Un aniversari, un èxit! ¡Perquè és maco que la família sigui el lloc on se celebra 
l’alegria!
«En tot el text es veu que Pau vol insistir en que l’amor no és només un sentiment, sinó 
que s’ha d’entendre en el sentit que té el verb “estimar” en hebreu: és “fer el bé”. Com deia 
sant Ignasi de Loiola, “l’amor s’ha de posar més en les obres que en les paraules”». AL 94

«“Déu estima al que dona amb alegria” (2 Co 9,7). Nostre Senyor aprecia de manera 
especial que s’alegra amb la felicitat de l’altre. Si no alimentem la nostra capacitat de 
gaudir amb el bé de l’altre i, sobretot, ens concentrem en les nostres pròpies necessitats, ens 
condemnem a viure amb poca alegria (…). La família ha de ser sempre el lloc  on algú, 
que aconsegueix quelcom bo a la vida, sap que allí ho celebraran amb ell». AL 110

Julie e Gérard
Julie: «També va haver-hi un altre episodi. Tots els matins, en despertar-nos, els nens 
venien a la nostra habitació a donar-nos els bon dia. Un matí, el nostre fill menor, 
que llavors tenia sis anys, es va trobar amb aquesta escena: insistia en saludar al pare 
abans d’anar a treballar. Ell es negava a respondre a la salutació perquè estava enfadat. 
Llavors el nen ens va mirar un moment i em va dir: “Mamà, papà ho ha entès, has 
d’anar a treballar”. Davant la saviesa del nostre fill, vaig obeir i ens vam reconciliar».
Gérard: «Sí, els nostres fills signifiquen molt per a nosaltres. Tots els dies, quan torno 
del treball, els saludo i els beso individualment, als quatre».
«No importa si [l’altre] és una destorb per a mi, si altera els meus plans, si em molesta amb 
la seva manera de ser o amb les seves idees, si no és tot el que jo esperava. L’amor té sempre 
un sentit de profunda compassió que porta a acceptar a l’altre com a part d’aquest món, 
també quan actua d’una manera diferent al que jo desitjaria». Al 92

«Els esposos que s’estimen i es pertanyen, parlen bé l’un de l’altre, intenten mostrar el costat 
bo del cònjuge més enllà de les seves febleses i errors: no pretenen que el seu amor sigui 
perfecte per a valorar-lo. L’amor conviu amb la imperfecció, la disculpa, i sap guardar 
silenci davant els límits del ser estimat». Cf. AL 113
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Invitación a la refl exión: 

Pienso en la diversidad entre los miembros de nuestra familia, en cómo cada 
uno tiene diferentes dones y un camino diferente en la vida. 

Dinámica en familia: 

Me comprometo a alegrarme de los éxitos de los demás y señalarlos con alegría. 
Comparto con los demás de aquello que me gustaría alegrarme hoy.

Dinámica en comunidad o en grupo:

Los que lo deseen pueden compartir una característica del amor, descrita en el 
Himno a la Caridad, que les haya impresionado más y en la que encuentren más 
afi nidad o difi cultad.

Pienso en la diversidad entre los miembros de nuestra familia, en cómo cada 
uno tiene diferentes dones y un camino diferente en la vida. 

Me comprometo a alegrarme de los éxitos de los demás y señalarlos con alegría. 
Comparto con los demás de aquello que me gustaría alegrarme hoy.

Los que lo deseen pueden compartir una característica del amor, descrita en el 

Oración

Señor, el amor no se enfada,
quita de mis labios las palabras que puedan herir.
Señor, el amor no tiene en cuenta el mal recibido,
dame una mirada de amor.
Señor, el amor no disfruta de la injusticia,
abre mi corazón a las necesidades de mis hermanos.
Señor, el amor se regocija en la verdad,
guía nuestros pasos hacia Ti.
Señor, danos la alegría de sentirnos amados por ti
con un amor que lo disculpa todo, lo cree todo, 
lo espera todo, lo soporta todo.
Solo así podremos desear dar
tu amor a cada hermano.
Amén

Invitació a la reflexió:

Dinàmica en família:

Dinàmica en comunitat o en grup:

Penso en la diversitat entre els membres de la nostra família, en com cadascun 
té diferents dons i un camí diferent en la vida.

Em comprometo a alegrar-me dels èxits dels altres i assenyalar-los amb alegria. 
Comparteixo amb els altres allò del que m’agradaria alegrar-me avui.

Els que ho desitgin poden compartir una característica de l’amor, descrita en 
l’Himne a la Caritat, que els hagi impressionat més i en la qual trobin més 
afinitat o dificultat.

Senyor, l’amor no s’enfada,
traieu dels meus llavis les paraules que puguin ferir.
Senyor, l’amor no té en compte el mal rebut, doneu-
me una mirada d’amor.
Senyor, l’amor no gaudeix de la injustícia,
obriu-me el meu cor a les necessitats dels meus germans. 
Senyor, l’amor s’alegra en la veritat,
guieu-me els nostres passos cap a Vós.
Senyor, doneu-nos l’alegria de sentir-nos estimats per Vós 
amb un amor que ho disculpa tot, ho creu tot,
ho espera tot, ho suporta tot.
Només així podrem desitjar donar 
el vostre amor a cada germà.
Amén

Oració
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La força de l’amor

 SANT PARE

«És la força de l’amor la que supera tota amenaça, la que ens fa resistir i ens fa ferms i 
de confiança. L’amor permet als nens dir dels seus pares: Sé que mamà i papà sempre 
seran aquí, puc comptar amb ells i puc confiar en el seu amor!».
«L’amor “disculpa tot, creu tot, espera tot, suporta tot. D’aquesta manera, es remarca amb 
força el dinamisme contracultural de l’amor, capaç de fer-li front a qualsevol cosa que 
pugui amenaçar-lo”». Al 111
«Quan un sap que els altres confien en ell i valoren la bondat bàsica del seu ésser, llavors sí 
que es mostra tal qual és, sense ocultacions. (…) Una família on reina una bàsica i afec-
tuosa confiança, i on sempre es torna a confiar malgrat tot, permet que broti la veritable 
identitat dels seus membres, i fa que espontàniament es rebutgin l’engany, la falsedat o la 
mentida». AL 115

Amoris laetitia
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3.

La fuerza del amor

SANTO PADRE

«Es la fuerza del amor la que supera toda amenaza, la que nos hace resistir y nos hace 
firmes y confiables. El amor permite a los niños decir de sus padres: ¡Sé que mamá 
y papá siempre estarán ahí, puedo contar con ellos y puedo confiar en su amor!».
«El amor “disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo, se remarca 
con fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa 
que pueda amenazarlo”». AL 111
«Cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, 
entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. (…) Una familia donde reina una 
básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite 
que brote la verdadera identidad de sus miembros, y hace que espontáneamente se recha-
cen el engaño, la falsedad o la mentira». AL 115
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Invitación a la refl exión: 

Refl exionemos sobre cómo el Señor es, en mi vida y en la de nuestra familia, una 
presencia fi rme y fi able.

Dinámica en familia: 

Recordemos juntos cuando hemos confi ado unos en otros; cuando hemos sido 
capaces de admitir nuestra propia difi cultad o de acoger con amor la difi cultad 
de otro.

Dinámica en comunidad o en grupo: 

Pensemos en un gesto para hacer, como comunidad, en la misa dominical para 
que todos se sientan acogidos al llegar y saludados al salir.

Refl exionemos sobre cómo el Señor es, en mi vida y en la de nuestra familia, una 
presencia fi rme y fi able.

Recordemos juntos cuando hemos confi ado unos en otros; cuando hemos sido 

Pensemos en un gesto para hacer, como comunidad, en la misa dominical para 

Oración

Dichosa la familia que camina 
en la presencia del Señor.
Dichosa la familia fundada en el amor, 
que piensa, habla y actúa con amor.
Dichosa la familia que reza unida
para alabar al Señor, para darle gracias,
para confi arle a Él toda preocupación,
para pedirle que los guíe 
en las pequeñas y grandes elecciones.
Dichosa la familia en la que los contrastes
no son un drama,
sino un espacio para aprender a crecer en el diálogo, 
en el respeto, en la acogida,
en la escucha, en el perdón.
Amén

Invitació a la reflexió:

Dinàmica en família:

Dinàmica en comunitat o en grup:

Reflexionem sobre com el Senyor és, a la meva vida i a la de la nostra família, 
una presència ferma i fiable.

Recordem junts quan hem confiat els uns amb els altres; quan hem estat 
capaços d’admetre la nostra pròpia dificultat o d’acollir la dificultat de 
l’altre. 

Pensem en un gest per fer, com a comunitat, en la missa dominical perquè que 
tots se sentin acollits en arribar i salutacions en sortir. 

Feliç la família que camina 
en la presència del Senyor.
Feliç la família fundada en l’amor, 
que pensa, parla i actua amb amor.
Feliç la família que resa unida
per a lloar al Senyor, per a donar-li gràcies,  
per a confiar-li a Ell tota preocupació,  
per a demanar-li que els guiï
en les petites i grans eleccions.
Feliç la família en la qual els contrastos  
no són un drama,
sinó un espai per a aprendre a créixer en el diàleg, 
en el respecte, en l’acolliment,
en l’escolta, en el perdó. 
Amén

Oració
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Invitación a la lectura de Amoris laetitia

«El amor en el matrimonio»
Amoris laetitia, 89-119
Link a la Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA 

Julie y Gérard con sus hijos

Invitació a la lectura d’Amoris laetitia

«L’amor en el matrimoni»
Amoris laetitia, 89-119
Enllaç a l’Exhortació Apostòlica AMORIS LAETITIA

Julie y Gérard amb els seus fills

EXHORTACIÓ APOSTÒLICA
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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 a petites Esglésies domèstiques, 
sàpiguen donar testimoniatge de la vostra Presència 
i de l’amor amb el qual Crist estima a l’Església.

Us demanem per les famílies que passen dificultats i sofriments,  
per la malaltia, o les estretors que només Vós coneixeu: 
Mantingueu-les i feu-les conscients 
del camí de la santificació al qual les crides, 
perquè puguin experimentar la vostra infinita misericòrdia  
i trobar noves maneres de créixer en l’amor.

Us demanem pels fills i els joves,  
perquè puguin trobar-vosi  
respondre amb alegria a la vocació que heu pensat per a ells;  
i pels seus pares i avis, 
perquè siguin conscients 
del seu ser signe de la paternitat i maternitat de Déu: 
En la cura dels fills que, en la carn i en l’esperit, 
Vós els encomaneu, així com en 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 a l’Església  
com una crida a ser protagonista de l’evangelització,  
al servei de la vida i de la pau, 
en comunió amb els sacerdots i tot estat de vida.

Beneeix la Trobada Mundial de les Famílies
Amén

Oració oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies  
2-26 de juny de 2022
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