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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
FITXA 5

EL SAGRAMENT 
DE LA RECONCILIACIÓ

“Encara era lluny quan el pare el va veure i es commogué, 
es va posar a córrer, se li va tirar al coll i el besava” (Lc 15,20).

“Fill meu: els teus pecats et són perdonats” (Mc 2, 5).
Si no hi ha perdó, no hi pot haver llibertat; sense llibertat, no hi ha amor.

El misteri del mal en el món i en nosaltres
Una nina que ha de fer la primera comunió s’acosta també per primera vegada al sagrament de la 
Reconciliació. El capellà li pregunta: “Ja saps què és confessar-se?”. “Sí, respon ella, és reconèixer 
que jo no som perfecta!”. Vet aquí una corprenedora manera de dir allò que a vegades ens costa tant 
formular. Al cap i a la fi, les coses més difícils solen tenir gairebé sempre una resposta senzilla. Déu 
és senzill. I tot el que fa per nosaltres, ben entès, vist des dels seus ulls fondos de Pare, acaba per ser 
senzill. Això no vol dir que la vida no sigui complexa, estranya, difícil. Ho sabem per experiència tots. 
Vol dir que posar-nos davant del Déu que ens estima ens ajuda a trobar la vertadera realitat de la 
vida i de la mort: aquell lloc on nosaltres i les coses són el que són, una paràbola de l’amor de Déu. 
Les paraules d’aquesta nina ens poden servir per situar-nos davant de la sort que suposa el misteri del 
perdó i del seu sagrament, el sagrament de la Reconciliació. 

Per què? 
Perquè el mal existeix. D’això no hi ha cap dubte. 

Els camps de concentració d’Auschwitz o de Sibèria, les històries dels esclaus d’Àfrica o dels indis 
d’Amèrica, Hiroshima i el Congo o el Vietnam, la Inquisició, les centrals nuclears que exploten, la mar 
que torna una immensa taca de petroli, els tsunamis, l’explotació dels nins, la prostitució i la pederàstia, 
el constant retorn a formes de relació discriminatòries fonamentades en el poder, l’odi, la presumpció... 
Podeu allargar aquesta llista i concretar-la. És un bon exercici fer-ho: ens mostra fins a quin punt una 
de les formes de mal consisteix a no adonar-nos del mal que hi ha cada dia davant nosaltres, al costat 
de ca nostra, a la barriada on vivim. És el que deien els alemanys durant el nazisme: “Primer se’n por-
taren gent que no coneixíem de res; ningú va piular; més tard, el barber del nostre carrer; tampoc no 
digué res ningú; pensàvem: alguna cosa deu haver fet; llavors li tocà al veí del nostra mateix replà; ens 
posàrem més nerviosos però..., no hi podíem fer res; quan tocaren a la nostra porta i se’n dugueren 
el pare i la mare, ja no varem ser a temps ni de protestar.” I és que el mal existeix. I no sempre sabem 
què hem de fer amb el mal. 
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Jo també puc fer mal als qui estim...
Però tal vegada allò pitjor és que jo també puc fer mal als altres; fins i tot als qui estim..., i això és un 
desastre. “Si diem que estam sense pecat, ens enganyam nosaltres mateixos i la veritat fuig de no-
saltres” (1Jo 1,8). És un desastre que necessita reflexió, cura, remei i cautela. Vet aquí el que aporta 
la bona nova de la reconciliació: el camí per aconseguir, per la gràcia de Déu, que el mal no tingui la 
darrera paraula. 

Jesús era molt conscient de la força del mal en el món i en els individus. La seva vida entre nosaltres 
va ser una constant lluita contra el mal i les seves conseqüències, tant per a la persona com per a les 
relacions socials en què les persones viuen. Les curacions, els exorcismes, els miracles en general 
són altres tantes accions positives de Jesús contra el mal omnipresent. Que, alhora, ens serveixen a 
nosaltres per fonamentar l’esperança en la victòria definitiva sobre el mal.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Què hi dius? Te n’adones que el mal existeix en el món?

I dins tu i dins mi...

La resposta de Jesús a l’experiència del mal
El Ressuscitat ofereix a la seva Església el sagrament de la Reconciliació, perquè la vida nova que 
d’Ell dimana, es pot afeblir i fins perdre a causa del pecat. 

El Baptisme ens insereix, com ja hem vist, en aquesta vida nova i ens obre a la comunió amb Déu 
Pare, amb el Fill i amb l’Esperit. Però no substitueix la nostra naturalesa humana, fràgil i feble, per una 
altra que ja no seria la nostra. Mentre vivim, continuam exposats a les tendències que es troben en 
nosaltres i que ens empenyen a absolutitzar allò que no és, tanmateix, absolut: el nostre egoisme, la 
fascinació del Tenir, del Poder, dels falsos Prestigis; sobretot, la temptació de fugir de l’únic Déu Vivent 
i Vertader, el Déu Amor sense límits, i substituir-lo pels ídols que ens prometen amb insistència falsos 
paradisos de sentit. 

Per això és necessari mantenir una actitud constant de conversió, tal com ens recomana el mateix 
Jesucrist: “El Regne de Déu és a prop; convertiu-vos i creieu en l’evangeli” (Mc 1,15). La vida cristiana 
és, des d’aqueta perspectiva, un camí, un procés, un constant i ininterromput itinerari vers la Terra 
Promesa de l’amor total i radical amb Déu i en Déu, “quan Ell serà tot en tots”. 

Per aquest camí, per poder portar a bon terme aquest procés i aquest itinerari, l’Església ens ofereix 
el sagrament de la Reconciliació. Perquè sap que tots som pecadors: necessitats del perdó. “Alguns 
sants s’han definit com a grans pecadors; certament: van veure Déu; després es van veure a si ma-
teixos i s’adonaren de la diferència” (Teresa de Calcuta).
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PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
El sagrament de la Reconciliació potser ha estat molt caricaturitzat. 

Què et sembla que sigui la resposta de Jesús a l’experiència del mal?

Perdonats i perdonar: el pecat en la vida cristiana
Què és, doncs, el perdó? I quina estreta relació manté amb el pecat? En el fons, el pecat, segons la 
tipificació que en fa el llibre del Gènesi (Gn 3) és “voler ser com Déu” (Gn 3,5). O sia: prescindir de Déu 
a l’hora de l’acció humana, en el sentit més ample del mot. En el fons, el pecat és el rebuig de Déu i 
la negativa a acceptar el seu do. Això es mostra en el menyspreu de la seva voluntat sobre el món, la 
història i la pròpia persona. 

El pecat és més que un comportament incorrecte, tampoc no s’ha d’identificar amb una feblesa psíqui-
ca. En la part més fonda del seu ésser, tot rebuig o destrucció d’alguna cosa bona és el rebuig del Bé 
per excel·lència, el rebuig de Déu. En la seva dimensió més fonda i terrible, el pecat és la separació de 
Déu i, en conseqüència, la separació de la font de la vida, l’Amor. 

Solament en la mort de Jesús comprenem la incommensurabilitat del pecat: en la injustícia cruel de la 
creu podem prendre consciència d’allò que la persona humana és capaç de fer amb un just; però també 
queda prou clar allò que el Just, Jesús, és capaç de fer per nosaltres: assumir les conseqüències del 
mal i del pecat, enfrontar-s’hi des de l’amor sense límits i la confiança il·limitada en l’amor del seu Pare 
i destruir així des de dedins la força misteriosa que ens encadenava al mal. 

Finalment, en la Resurrecció, el Pare dóna la seva resposta a la creu: hi ha un amor més fort que la 
creu, que el mal i que la mort; i aquest amor és el que ens és donat a nosaltres per tal que puguem 
viure’l en el límit i en la fragilitat pròpia de la nostra humanitat.

Jesús considera que hi ha un pecat més dolent que tots els altres, que, segons Ell, no pot ser perdonat: 
el pecat contra l’Esperit Sant (Mc 3,28-29). Pel context en què es troba aquesta advertència del Senyor 
podem entendre què vol dir i per què ho diu. Els Dirigents d’Israel, encarregats d’explicar al Poble Sant 
la voluntat del seu Déu, afirmen que Jesús és instrument de Satanàs; per tant, perillós per a la gent i 
portador de promeses falses. Aleshores, ha de ser destruït en nom del Déu de l’Aliança. Pecat contra 
l’Esperit serà, doncs, tota actitud/acció que ven la mentida a preu de veritat i diu a la veritat, mentida. 
És el pecat propi dels responsables de vetllar per la llibertat i la felicitat de les persones. I no serà 
perdonat perquè aquests, tancats en el seu egocentrisme que els impedeix veure la realitat, no seran 
mai conscients del mal que fan; per tant, no en demanaran mai perdó. Així, no podran ser perdonats! 
Sempre preferiran destruir els portadors de l’Esperit, abans que deixar-se evangelitzar per ells. Una 
història que, des d’aleshores no ha deixat de repetir-se una i una altra vegada, massa vegades. I que 
ens posa davant la necessitat constant de conversió per a tots. 

Jesús analitza també l’arrel del pecat. I la defineix com a “enduriment del cor” (Mc 8, 17; 10,5). El cor, 
en la cultura del temps de Jesús, era a la vegada el nostre cervell i el nostre cor: l’òrgan de la comu-
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nicació amb l’exterior de la persona, lloc del coneixement i de l’afectivitat, de la relació. El “cor endurit” 
és a la vegada, causa i efecte del pecat: la incapacitat de veure les coses tal com són en la voluntat de 
Déu. És l’error fonamental, que porta directament a la violència, a la ruptura de la fraternitat, a l’odi, a la 
ira i a totes aquelles actituds que rompen la comunió, ens separen de Déu i dels altres i obrin espais a 
l’eficàcia del mal. Jesús crida l’atenció dels seus deixebles sobre la realitat aspra que això suposa i sobre 
la dificultat extrema d’adonar-se del propi pecat, en un món dominat i controlat pel mal des dels orígens. 
Només la gràcia de Déu, vessada cor endins de la persona pel Baptisme, i a través de l’Eucaristia i del 
sagrament de la Reconciliació, pot obrir la persona a la consciència de la necessitat del perdó. Només 
contemplant la mort de Jesús a la creu i confessant la seva resurrecció es produeix la ruptura del vel que 
impedeix veure més enllà del cor endurit i entrar en la visió de les coses pròpia del Regne de Déu. Ales-
hores, la persona passa de les tenebres a la llum i a la vida nova del Crist (Cf.: Jo 1,5; 8,12; 12,35.46). 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Com cal evitar l’enduriment del cor? Com hem de mantenir-lo esponjat?

Feu una estoneta d’adoració de la Creu.

El perdó, una gran bona nova
Des d’aquesta perspectiva oberta per la mort i la resurrecció de Jesús, el perdó és la gran bona nova. Vol 
dir que nosaltres no som mai als ulls de Déu la suma dels nostres pecats i que, per tant, tampoc no ho 
hem de ser als nostres ulls ni als dels altres. Ni hem de mirar els altres sols des de la seva capacitat de 
mal. Això ens ajuda a distingir pecat de culpa. Culpa: allò que hem fet de mal i que no té remei, i que ens 
acompanya sempre, amb totes les seves perversions; pecat: consciència que l’amor de Déu és més gran 
que el mal; més gran que la nostra pròpia consciència, fins i tot quan ens acusa, i que sempre hi ha el 
futur de Déu davant nosaltres, que ens permet alçar-nos sempre que hem caigut i retornar al camí quan 
anam esgarriats: “Perquè encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra cons-
ciència i ell ho sap tot” (1Jo 3,19-20). Saber-nos perdonats esdevé, doncs, sinònim de saber-nos 
estimats per un Amor més gran que nosaltres mateixos, més gran que el pecat, més gran que el 
mal. I amb aquesta consciència, saber que només l’Amor tindrà sempre la darrera paraula, també 
sobre nosaltres mateixos, quan constatam la pròpia feblesa i la pròpia tendència al mal, que ens fa dir, 
amb sant Pau: “Veig que som capaç de voler el bé; però no de fer-lo: no faig el bé que voldria, sinó el mal 
que no voldria ... Em trob, per tant, que voldria fer el bé, però alhora constat això: només som capaç de 
fer el mal” (Rm 7,18.21). Aleshores, la Paraula de Déu ens recupera per a la vida: “L’Esperit ve a ajudar 
la nostra flaquesa... Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha decidit cridar... 
I als qui ha cridat, també els ha fet justs i als qui ha fet justs també els glorifica” (Rm 8,26.30). El perdó: 
l’experiència que Déu és el més interessat en la nostra felicitat i en la felicitat de tots.

Però el perdó demana una resposta clara de part del qui se sap i se sent perdonat: el penediment, la 
conversió, la voluntat d’abandonar el camí del mal i anar amb Jesús per la via del seguiment. Això vol dir 
voluntat de complir els manaments de Déu, vertader llibre de ruta per a la construcció de la “casa sobre 
roca” i per a la realització del projecte salvador del Regne. Jesús ens va ensenyar que tots els mana-
ments troben la seva plenitud i convergeixen en el manament de l’amor: “Estimau-vos els uns als altres 
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tal com jo us he estimat; ningú no té un amor més gran que aquell que dóna la vida pels seus amics” 
(Jo 15,12-13). Un amor al qual Jesús va dedicar tota la seva vida, que esdevé per a nosaltres com la 
gramàtica on aprendre l’art d’estimar com estima Déu i que sant Pau ha explicat tan bé a l’himne de la 
caritat (1 Cor 13). “Al final de la vida, seremos examinados del amor”, deia Joan de la Creu, com a resum 
de tota vida cristiana. El sagrament de la Reconciliació fa possible per a nosaltres el perdó de Déu, 
ens capacita per a continuar el camí del seguiment i ens condueix cada vegada més intensament 
a la comunió amb la Trinitat. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Què et sembla aquesta visió positiva del sagrament?

Ser perdonat demana canviar de vida
Però, per tal que no quedi en bons desitjos i promeses fàcils, l’Església ensenya que perquè hi hagi una 
bona confessió s’han de donar aquestes passes ineludibles, que ajuden el penitent a concretar, a tornar 
a la realitat, a refer la pròpia fidelitat al Senyor: 

k Examen o presa de consciència de l’estat de la nostra fidelitat davant de la Paraula del 
Senyor; memòria de la presència del pecat en la pròpia vida; comprovació agraïda del pas 
de Déu en la nostra vida;

k Dolor, sentiment i penediment d’haver fet el mal;

k Propòsit ferm de conversió, de canvi de les actituds, amb humilitat;

k Confessió o celebració del sagrament, com a moment culminant del procés de recon-
ciliació, que conté la fórmula de l’absolució sacramental;

k Compliment de la penitència que el prevere imposa com a penyora de la voluntat 
de conversió del penitent.

La celebració del sagrament de la Reconciliació: la confessió
Ens interessa ara parar una mica més d’esment en el moment de la confessió, l’acció sacramental prò-
piament dita. 

Prendrem abans nota dels noms que han anant sortint mentre fèiem la nostra reflexió i que són els que 
la nostra tradició catòlica ha pensat per definir aquest sagrament. Sens dubte, ens aporten llum sobre el 
seu contingut, significat i finalitat i ens poden ajudar en la seva més fonda comprensió.

“Penitència” és una paraula d’origen llatí que expressa la conversió, el canvi de mentalitat, d’actitud i de 
conducta consegüent a l’experiència del perdó. Subratlla la necessitat de coherència entre l’oferta de 
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l’amor de Déu i la persona que el rep i que es compromet a deixar-se posseir totalment per la seva 
voluntat.

“Reconciliació” significa la realitat de la recuperació de la comunió perduda pel pecat. Assenyala la 
realitat de l’amor incondicional de Déu, que més enllà de la nostra feblesa continua estimant-nos i ens 
recondueix constantment a la seva amistat: “Qui ens podrà separar de l’amor de Crist?” (Rm 8,35), 
observa, admirat, sant Pau, que en la seva pròpia experiència va poder tastar aquesta realitat absoluta 
de l’amor d’Aquell al qual ell mateix havia perseguit per ignorància. 

“Absolució” també és una paraula que ve del llatí i que vol dir “desfer nusos”; “dissoldre els lligams”; 
“alliberar de fermalls”. Es diu del moment en què el sacerdot pronuncia les paraules que realitzen el 
sagrament. I indiquen la dimensió alliberadora del sagrament, els seus efectes curatius per a la perso-
na que el rep, el nou estat en què és introduïda per mitjà del perdó. 

“Confessió”, que vol dir reconeixement de la pròpia realitat considerada des dels ulls fondos del Pare, 
des de l’horitzó de la Paraula de Jesús. És la crida a la veritat com a clau de la llibertat dels fills i filles de 
Déu. Reconèixer allò que som; no allò que voldríem ser o haver estat i, malgrat tot, saber-nos estimats 
sense mesura pel Déu Trinitat, és el contingut d’aquesta categoria cristiana aplicada al sagrament de 
la Reconciliació.

Arribam ja a l’acció sacramental pròpiament dita, tal com es realitza entre nosaltres, en la forma de la 
celebració personal. 

Tot i que en començar la celebració de l’Eucaristia demanam sempre perdó i la fórmula de les celebra-
cions comunitàries de la penitència és costum lloable en l’Església Catòlica com a moment de presa de 
consciència de la dimensió social i de responsabilitat fraterna, el sagrament de la Reconciliació troba 
el seu moment més expressiu en la celebració particular, quan el cristià o la cristiana es posen davant 
el Senyor de manera personal, en una celebració només per a ells, amb el sacerdot, representant del 
Crist que ens recupera i sana, i realitza el misteri del perdó.

Tot sagrament és sempre qualque cosa que veiem que ens porta a una altra realitat que ens és oculta 
als ulls de la cara. Ho hem dit des del principi. També el sagrament de la Reconciliació. Què és el que 
hi veiem? Algú que reconeix davant un prevere els seus pecats, prèviament ponderats i pensats i dels 
quals se’n ha penedit fondament. Una forma de diàleg entre dues persones, que obre la consciència a 
l’acollida de Déu al qui s’hi atansa. A la llum de la Paraula de Déu i per mitjà de la pregària i la imposició 
de les mans, les paraules de la fórmula sacramental realitzen allò que signifiquen: reconcilien el peca-
dor, l’alliberen del sentiment de culpa, l’incorporen de bell nou a la comunió amb la Trinitat i possibiliten, 
per la gràcia rebuda, un nou esforç de conversió. Una nova etapa en el camí del seguiment s’inicia, 
amb companyia de Maria, la nostra Mare, i dels sants. I l’aire es purifica una mica més. 

La fórmula del perdó que el sacerdot diu, amb les mans esteses sobre el penitent, ofereix una perfecta 
síntesi del que acabam de dir: 
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“Que Déu, que per la mort i la resurrecció del seu Fill 
ha reconciliat el món amb Ell mateix 

i ha comunicat l’Esperit Sant per perdonar els pecats, 
et concedeixi el perdó i la pau pel ministeri de l’Església. 

I jo t’absolc dels teus pecats en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”.

L’Església és Mare i Mestra nostra, sobretot en els moments en què la vida ens juga males passades i 
podríem caure en el desànim, la culpabilització o la pèrdua de confiança en l’Amor sense mesura de Déu.

L’oportunitat de confessar-se 
D’aquí la importància de la confessió assídua. Confessar-se, avui, no està de moda. Gràcies a Déu, 
perquè les coses interessants en la cultura dominant actual no hi estan mai: sembla que la normalitat 
sigui adequar les pròpies expectatives al dictat de la publicitat i de la banalització. I prou: hi ha poc marge 
per a la creativitat, per a la vertadera llibertat, per a l’originalitat... Confessar-se és una de les coses més 
precioses de què disposam avui per retrobar la pau, la serenor en la vida, la perspectiva correcta a l’hora 
de programar el propi projecte de felicitat..., i vèncer la pròpia capacitat de fer mal. Perquè ens possibilita 
tornar a començar sempre novament i de debò. O, millor, en paraules de l’evangeli de Jesús a Nicodem: 
ens permet “tornar a néixer” cada dia (Jo 3,1-9), que no vol dir començar de zero, com si no hagués 
passat res, sinó recuperar el camí amb confiança absoluta en el futur de Déu. Sense les càrregues ni les 
hipoteques que fins ahir havíem acumulat sobre les nostres fràgils espatlles; acollits per l’Amor més enllà 
de qualsevol mereixement nostre. Per poder tastar sense minva que Déu és infinitament misericordiós, 
que la seva “glòria”, la seva felicitat, és la nostra vida en plenitud. Perquè nosaltres, tots i cada un de 
nosaltres, som únics, irrepetibles, excepcionals als seus ulls. Qui es confessa, cada vegada que es con-
fessa, comença una pàgina en blanc en el llibre fascinant de la seva vida. 

Potser hi hagi una dificultat afegida avui, entre nosaltres: per què haver d’anar a un prevere, a parlar-li 
de les pròpies flaqueses? A un prevere, precisament, tan feble i tan magre com jo! “Jo m’arregl tot sol 
o tota sola! Jo em confés directament amb Déu! No necessit cap capellà!” Però Déu desitja que la nostra 
reconciliació, precisament perquè el pecat és sempre separació i ruptura, ens trobi agenollats davant d’un 
germà. D’un germà que, per la imposició de les mans del Bisbe, ens connecta directament amb el Germà: 
amb Jesucrist, que essent Déu es va fer no-res i fou trobat en tot com nosaltres manco en el pecat, pre-
cisament! Déu sap que massa sovint ens amagam a nosaltres mateixos aquelles dimensions de la vida 
que ens desagraden; tenim tendència a fer trampes, fins quan jugam el difícil joc de viure. Per això Ell vol 
que expressem els nostres pecats i que els confessem donant la cara. I vol sobretot que la paraula sigui 
paraula: que sentim amb les nostres orelles el missatge que ens salva i ens allibera. Perquè Déu no ha 
rebutjat la carn a l’hora de conduir-nos al seu Regne. I és amb la carn que hem de ser salvats. El prevere, 
pecador com jo, esdevé a la vegada portaveu de l’Església i missatger del Senyor que perdona, cura i 
salva. Una paràbola bellíssima del perdó: una fragilitat que em contacta amb una altra fragilitat esdevé 
miracle de resurrecció! 

Celebrar, doncs, el sagrament de la reconciliació sense presses, seguint les passes del ritual, allargant el 
diàleg amb el prevere cercant el pas (Pasqua!) de Déu en la meva vida, esdevé una experiència gratifi-
cant de la gratuïtat i l’Amor de Déu. I ens retorna a la vida amb més forces per purificar l’aire!
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“No som perfecta” deia la nina amb què hem encapçalat aquest apartat. I nosaltres afegíem: “El mal 
existeix!” Ara sabem que per la bondat i la misericòrdia del nostre Déu, ni la imperfecció ni el mal tenen 
la darrera paraula sobre la vida i la mort: sobre la felicitat. L’última paraula és de l’Amor. Aquell amor 
que no coneix cap límit a l’hora d’estimar. I que, per tant, amb el perdó, ens condueix més enllà de la 
imperfecció i del mal: allà on podem romandre en la seva comunió per sempre.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Anima’t a fer un bon examen de consciència.

Es podria preparar una celebració del perdó, íntima...

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1422-1498

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 296-312
Youcat (catecisme dels joves), núm. 224-239


