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Reconciliació
Un cor tot nou. Déu ens estima tant que tots els 
dies està preparat a perdonar i ens ajuda a triar 
la felicitat. Oferim el seu perdó i la força del seu 
amor en el sagrament de la reconciliació. Abans 
de Nadal i abans de la Pasqua, ens oferexeix a 
rebre el sagrament de la reconciliació. El mal que 
fem cada dia abisme nostra relació amb Déu i els 
altres, que ens impedeix conèixer l’amor de Jesús. 
El sagrament de la Reconciliació permet rebre el 
perdó de Déu i deixar ple de força per estimar com 
Jesús va damanar.

TEMA 7
ESTIMAM ELS ALTRES COM A GERMANS

Pàgs. 98 i 99
del Catecisme

Dios no quiere hacer nada sin los seres humanos. Cuando juegas a las damas, eres 
tú quien mueve las fichas y el que decide las jugadas. Esas pequeñas piezas de madera en 
el tablero no tienen nada que decir. Deben dejarse manipular. Dios siempre ha querido 
tener necesidad de los seres humanos, por amistad, porque confía en ellos. Nosotros no 
somos piezas que él manipula, sino seres libres que colaboran. Desde el principio de la Bi-
blia vemos cómo Dios confía al ser humano el jardín. En los primeros días, Jesús escogió 
apóstoles para que le acompañaran. 

Al llamar a los apóstoles comienza a reunirnos. Nos ofrece así una especie de pará-
bola viva, un modelo de comunidad. Y la primera regla es que cada cual se ponga al ser-
vicio de los demás (Lucas 22,27). Un día se dirá de los primeros cristianos: «Mirad cómo 
se quieren!». La mejor forma de anunciar el Evangelio es dar testimonio de amor mutuo. 
Después de Pascua, en el momento de volver junto a su Padre, Jesús envía a sus apóstoles 
solos en misión por el mundo entero. En efecto, el mensaje de Jesús está dirigido a toda la 
humanidad y tiene necesidad de discípulos para extender la Buena Noticia. Es a ellos a los 
que les toca proseguir su obra. ¿solos? De ninguna manera. Les da el Espíritu Santo y les 
promete su presencia hasta el fin de los tiempos (Mateo 28,20). 

¿Por qué Jesús escogió los apóstoles?

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que
després de la mort

ens trobarem al paradís?

La salut dels homes
Com Déu, que és la Vida, que crea i recrea cada dia, podria voler que tot s’aturàs en la 
mort? Està escrit en la Bíblia: Déu vol la salvació de tots els homes. Ell no vol 
perdre res de nosaltres. Qui pot imaginar que l’home, que va crear a la seva imatge i 
semblança, pot ser destruït. Sovint es creu que el cel és un lloc on un pot fer el que 
vulgui. Però és molt millor: és el moment en què es crearà de nou, és a dir, lliures del 
pecat i la mort. No ho podem imaginar. No obstant això, ja l’hem començat a viure, 
tot el món pot reconèixer en la seva vida, moments de paradís! Aquests moments 
són un avançament del que serà el Paradís.

Qui 
___________________________________________________



Senyor, Pare nostre, sé que m’estimes molt, i que em guïes 

perquè t’obeesqui i t’escolti, i escolti els meus germans. Jo 

algunes vegades dic No, i no els escolt ni a ells, ni a tu. 

Però vull escoltar-te i dir sempre Sí, per seguir Jesús. 

Ajuda’m a fer-ho, com la Verge Maria, la nostra Mare.

«Ningú no té un amor més gran que el qui
dóna la vida pels amics» (Jn 15,13)

aprèn de Què va fer Jesús durant la seva vida pública?
Durant la seva vida pública, Jesús va anunciar i va 
fer present la Bona Nova de la Salvació: el Regne 
de Déu ja ha arribat a nosaltres.memòria

estimau-vos


