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TEMA 11
CELEBRAM LA RECONCILIACIÓ

Pàgs. 110 i 111
del Catecisme

Evangeli En llengua grega «Evangeli» vol dir «bones notí-
cies». I ens conta la vida de Jesús, els evangelis 
ens mostren com ens estima Déu: Una gran no-
tícia! 
Quan escoltam les bones notícies, tu les vols 
anunciar a tothom. Els apòstols que van conèixer 
Jesús van entendre que la seva arribada canvia-
va el món. Ells comprengueren, després de la re-
surrecció, que Jesús va vèncer la mort i que a 
través d’ell, els homes se salvaven.

El alma no es algo situado en alguna parte del cuerpo, por ejemplo entre dos costillas. 
Cuando se dice que el hombre tiene alma se quiere decir que el hombre no es una 
criatura como las demás: no es una piedra, ni una planta, ni un animal, sino un ser 
libre, capaz de pensar, de amar y, sobre todo, para los creyentes, una persona que es 
amada por Dios para siempre. 

Ciertamente, Dios ama todo lo que ha hecho. Tú también: a ti te gustan algunas cosas 
que están en tu habitación. Pero cuando dices que quieres a tu amigo, esto significa 
otra cosa. Lo mismo sucede con Dios: no ama a los seres humanos como ama al resto 
de la creación. Ha hecho de los hombres y las mujeres sus hijos e hijas, los ha creado 
a su imagen y semejanza. 

Decir que el alma sube al cielo es una imagen para hacer entender que Dios continúa 
amándonos a pesar de que atravesemos la muerte. Y acogerá a sus hijos junto a él por 
toda la eternidad. 

¿Qué es el alma? ¿Es verdad que sube al cielo? 

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que Déu

escolta les nostres pregàries?

Tenc l’impressió que no m’escolta mai!
I no em respon a les meves pregàries.

Per descomptat que Déu escolta les nostres oracions. Però hem de 
resar! Sabem que ell ens escolta perquè Jesús ens ho va prometre. 
Podem sentir que Déu ens escolta, però sobretot perquè hem de pre-
gar molt i amb freqüència per saber què dir. Moltes vegades li 
deim moltes coses, però hem de saber escoltar. L’oració dona 
importancia a Déu en la meva vida. Inicialment, parl amb les meves 
paraules, dic moltes coses, però he d’aprendre a estar en silenci.



«Un dia va dir Jesús als apòstols: La pau sigui amb vosaltres. 
Com el Pare m’envia a mi, així jo vos envii a vosaltres. Dit això, 
bufà damunt ells dient: “Rebeu l’Esperit Sant, a qui els 
perdo-neu els pecats, els  quedaran perdonats, i a qui no els 
els per-donareu no els quedaran perdonats». (Jn 20,21-23)

aprèn de Què fa en nosaltres el Sagrament de la Reconcilia-
ció? Pel sagrament de la Reconciliació, l’Església, 
en nom de Jesús, perdona els nostres pecats i ens 
reconcilia amb Déu i amb els homes.memòria


