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TEMA 2
L’AMOR DE DÉU ÉS MÉS FORT QUE EL PECAT

Pàgs. 22 i 23
del Catecisme

Servei El servei ens fa pensar en els altres abans que 
nosaltres. És una bona raó per estimar-nos els 
uns als altres, com Jesús ens ho va demanar. El 
Dijous Sant, sota la mirada de sorpresa dels 
seus apòstols, Jesús es va agenollar davant 
d’ells per rentar els seus peus! Jesús, el Mestre, 
el Fill de Déu, un servent! I convida els Apòstols, i 
cada un de nosaltres, a fer el mateix. Mirant  
Jesús rentant els peus dels seus deixebles, 
entenem millor el significat de servei: és un acte 
d’amor! Servir els altres ens ajuda a estimar 
més i millor.

No es una obligación, sino una oportunidad. ¿Te preguntarías si hay que tener
amigos? Sabes bien que sin amigos todo es triste. Yo creo que sin Dios también. 

Pero quizá pienses que creer en Dios es que te obliguen a ir a misa y a rezar, tener 
que ir a catequesis ... ¿La amistad es estar obligado a desear el cumpleaños de un 
amigo, devolverle el saludo cada mañana, preocuparse por llamarle por teléfono de 
vez en cuando? Del mismo modo que la amistad no se fuerza, tampoco se fuerza la 
fe. Si quieres tener amigos, sé atento con los demás. Si quieres creer en Dios, préstale 
atención a él y a todo lo que sus testigos te digan de él. Descubrirás así que él te qui-
ere y tendrás ganas de quererle. 

Aún recuerdo como si fuera ayer una reunión de jóvenes en la que uno de ellos, con 
las piernas paralizadas por un accidente, dijo: «Si tengo que escoger entre conservar 
mi fe o recuperar mis piernas, conservaría la fe». 

¿Hay que creer en Dios?

DE VERITAT CREUS ? Realment me puc
enfadar amb Déu?

De vegades, la injustícia és tan gran que 
sento ràbia contra Déu! 
Crec QUE NO M’ESTIMA!

ÉS NORMAL ESTAR ENFADAT
En la Bíblia, hi ha dotzenes de poemes on els homes criden la 
seva còlera en Déu. Aquests són els Salms. I els salms, encara 
que so-vint són crits de còlera són oracions!

D’altra banda, Jesús diu part d’un salm a la creu: «Déu meu, 
per què m’has abandonat» Això vol dir que tenim el dret d’estar 
enut-jat amb Déu, ja que fins i tot Jesús fa! El que seria greu, 
seria no plorar a Déu, però no parlar amb ell en absolut. Per a 
la nostra ira, el nostre dolor, la nostra desesperació, ell accepta i 
escolta.



«Qui no estima el seu germà no és de Déu, perquè el missatge que 

heu escoltat des del principi fou que vos estimeu els uns als altres, 

no com Caïn, que era del molique i assassinà el seu germà» (1Jn.3,11). 

Senyor, Déu, tu poses la pau al meu cor
quan reconec la meva falta.

No et canses d’estar amb mi!
Beneït siguis!

aprèn de memòria Quin va ser el pecat d’Adam i Eva?
Adam i Eva, els nostres primers pares, temptats 
pel diable, varen voler ser com Déu i el varen 
des-obeir.

CRUCIGRAMA

Senyor, feis de mi un instrument de la vostra pau.
On hi hagi odi, que jo hi posi amor.
On hi hagi ofensa, que jo hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia, que jo hi posi unió.
On hi hagi dubte, que jo hi posi fe.
On hi hagi error, que jo hi posi veritat.
On hi hagi desesperació, que jo hi posi esperança.
On hi hagi tristesa, que jo hi posi goig.
On hi hagi tenebra, que jo hi posi llum.

PREGÀRIA

història de perdò


