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EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI
“Com puc jo descriure la felicitat d’aquell matrimoni que és beneit per l’Església? 

Quina parella meravellosa: amb un sol estil de vida, dos creients amb una mateixa esperança,
 amb un sol desig, en un únic servei... No hi ha separació en l’esperit ni en la carn.

 Allà on la carn és una sola cosa, allà també l’esperit és un de sol!” 
(Tertul·lià, entorn del 220 dC)

Quan ens demanen qui som, no solem dir només el nostre nom, sinó també els nostres llinatges: una 
cosa que no hem triat. Ens acompanyarà sempre i ens condicionarà positivament o negativament a 
perfilar la nostra identitat. Un primer do que rebem juntament amb la vida. Un do que, com tot do, pot 
ser enverinat (causa de maldecaps i problemes a resoldre, dels quals no en som ni responsables ni 
subjectes) o pot ser preciós (fonament d’un jo que es desplega en la comunió). Vet aquí una mostra 
indiscutible de la importància de la família i de la seva institució original, el matrimoni. Un estudiós de 
la societat alemany ha escrit recentment: “I després de la família? La família!” És la constatació d’un 
fet: per moltes crisis que pateixi en l’actualitat la institució familiar, i no són poques, encara no se’n 
destria el substitut en l’horitzó a la mesura humana. I tampoc no hi ha prou temps per poder comprovar 
empíricament els resultats psicològics, socials, culturals..., dels nous tipus d’organització familiar que, 
segons que indiquen els nous llenguatges nascuts en el seu entorn, produeixen entre nosaltres.

El matrimoni és, aleshores, una realitat que val la pena tenir molt present, a l’hora de pensar el futur 
del nostre món. Tant a l’hora de cercar els canvis necessaris per a una constant humanització de les 
relacions socials com a l’hora de construir espais d’amor i de llibertat on pugui néixer el món millor que 
tots desitjam. El fet que l’Església Catòlica consideri el matrimoni com un sagrament comporta una 
determinada visió de la institució familiar, que n’ateny la dimensió més profunda, la valora i la potencia 
per tal que realitzi en la pràctica allò que és en la intenció salvadora del Déu Amor.

Si Déu s’ha volgut manifestar com a Amor i com a Amor sense límits, això voldrà dir essencialment 
que la seva màxima preocupació, si així es pot parlar, serà crear, mantenir, preservar i assolir l’amor 
a la mesura humana. Perquè és el punt de contacte primordial entre Ell i nosaltres. El matrimoni entra 
de ple en aquesta dinàmica de realització del Regne de l’Amor, que ja és aquí, però que encara ha de 
trobar la seva plenitud, quan “Déu serà tot en tots”. 

Per què? Perquè el matrimoni és una determinada relació entre dues persones destinada a mantenir, 
preservar i fer possible l’amor entre ambdues per tal que aquest amor es desplegui i altres puguin 
trobar l’espai on créixer en la fe, l’esperança i la caritat. De l’enamorament a l’amor és el pas (Pas-
qua!) que el matrimoni es proposa possibilitar, mantenir, sostenir i preservar. De l’experiència de la 
intensitat, de l’exclusivitat, de la vivència d’un univers que acaba on comença l’altre, tendent a la fusió 
i a la totalitat, trets específics de l’enamorament, la vida demanarà un itinerari cap a l’amor, les carac-
terístiques del qual són el coneixement realista de l’altre, el respecte per la seva situació concreta i 
única, la voluntat de lluitar per la llibertat de l’altre, esdevinguda fidelitat al propi projecte vital compartit, 
mentre es va bastint el territori genial del nosaltres. Precisament perquè es tracta d’un “nosaltres” és 
que serà sempre i per definició problemàtic. Val a dir, mesell de circumstàncies que posaran en qüestió 

8



ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
FITXA 8

2

la veritat, fins la possibilitat de viure un “nosaltres” capaç de defugir la fusió, la confusió, la submissió i 
el domini, tantes malalties de la relació que poden acabar convertint-la en la caricatura més horrible de 
les experiències tingudes en el temps de l’enamorament. Caldrà, doncs, vetllar, lluitar, dedicar temps i 
esforços costosos a la seva construcció diària i constant. Que no pot ser mai regalada, ni es pot vendre 
ni comprar, com diu la cançó, sinó que resulta de la caparruda fidelitat a l’amor. 

No es fa cap favor a les parelles que volen casar-se quan se’ls amaga la duresa de la vida en l’opció 
matrimonial. No, evidentment, per fer-los por. De cap manera. Sinó perquè comencin la construcció 
de la seva casa pairal en les coordenades de la veritat i de la vida: perquè siguin realistes. I puguin 
tastar des del primer dia aquella experiència que es troba a la base de tota vida cristiana i és l’horitzó 
de la vida matrimonial: hi ha un amor més fort que la mort. Hi ha un amor que dóna sentit al petit detall 
mitjançant el qual es construeix el dia a dia en el si de la família. Hi ha un amor que s’identifica amb 
la felicitat possible, ara i aquí, per saltar després al sempre de Déu. Hi ha un amor que és capaç de 
superar tots els límits i convertir-los en ocasió d’un amor més gran: aquell que neix del do i esdevé do 
gratuït al seu voltant. Hi ha un amor capaç d’obrir espais on altres, els fills i filles, puguin néixer, créixer i 
arribar a ser persones, amb la gràcia de Déu. És aquest amor el contingut del sagrament del Matrimoni. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Pas de l’enamorament a l’amor: és la pasqua del matrimoni. Què suposa això? 

Com es pot viure aquest pas en el dia a dia de les nostres relacions 
de parella, de família, fins i tot d’amistat?

Fixa’t en la bellesa del contingut de l’amor del matrimoni... 
No és fàcil; però tampoc impossible. 

D’aquí en neix la doble finalitat d’aquest sagrament: aprofundir, mantenir i fer possible l’amor de la 
parella; crear un àmbit per als fills i filles, on puguin aprendre l’art d’estimar en l’estil dels deixebles del 
Senyor ressuscitat. 

L’home i la dona, creats a imatge i semblança de Déu, són cridats a una íntima comunió de vida i amor, 
de tal manera que “ja no són dos, sinó una sola carn” (Mt 19,6). És a dir: un sol projecte existencial. 
De tal manera que puguin portar a terme la benedicció que el Senyor els dóna des dels inicis de la 
humanitat: “Creixeu i multiplicau-vos!” (Gn 1,28).

La revelació del significat del sagrament del Matrimoni és també progressiva en la història de la salva-
ció, tal com li agrada al Déu de l’Aliança, que parla sempre a la persona segons la seva capacitat de 
comprensió en vista a la realització del Regne.

En l’Antic Testament l’aliança nupcial entre l’home i la dona esdevé una metàfora privilegiada de la 
relació d’intimitat i intensitat d’amor que Déu manté amb el seu poble. I, alhora, serveix també per a 
exposar la resposta que el Déu d’Israel espera dels seus: més enllà de l’objectivitat del culte i de l’ètica, 
el do de la persona sencera a l’amor rebut per gràcia i segellat en la Llei. Els llibres del profeta Osees 
i el Càntic dels Càntics aporten una visió de la fidelitat malgrat el pecat i de l’alegria de l’amor que són 
altres tantes fites en l’espiritualitat dels esposos.

Jesucrist, però, aporta una nova profunditat a la institució del matrimoni. A partir de la comprensió de 
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Déu, intuïda en l’Antic Testament, però explicitada en l’evangeli, que el confessa com a Abba, Trinitat 
Santa i Amor sense límits, el matrimoni troba la seva màxima dignitat. És una forma de l’Amor de Déu 
que es desplega en el límit, per tal de poder tastar que l’amor pot ser sense límits ara i aquí. Que 
les dificultats que el mal i el pecat van posant a la vida dels esposos no tenen per què ser la darrera 
paraula. Que la darrera paraula pot ser sempre de l’amor. 

Alhora, el matrimoni cristià es fa sagrament de l’amor que Jesucrist té per la seva Església: “...com Crist 
estima l’Església” (Ef 5,25), en expressió de sant Pau, serà un referent clau a l’hora de definir la forma 
de relació cristiana entre els esposos. Aquesta és la novetat que aporta el matrimoni cristià: una relació 
de donació mútua, de respecte total, d’igualtat en la dignitat, de voluntat explícita de fer de la pròpia 
vida una vida amb l’altre i ser responsables tots dos de la felicitat de cadascun. Fins al punt que al seu 
voltant, en la seva casa pairal, creixi l’àmbit on sigui possible a cada un dels membres d’aquesta família 
trobar el camí de la pròpia realització personal, a la llum de l’evangeli.

Església domèstica
La família cristiana és anomenada per la tradició “Església domèstica” perquè manifesta i realitza la 
naturalesa comunitària i fraterna de l’Església, vertadera família de Déu. Cada un dels seus membres 
participa del sacerdoci baptismal, contribueix a la construcció de l’espai familiar com a lloc de pregària, 
de gràcia, d’aprenentatge de les virtuts evangèliques, que constitueix el primer anunci als fills i filles de 
la bona nova. La família és sobretot una escola de gratuïtat: els vincles establerts per necessitat (no ha 
escollit ningú la seva família) a poc a poc es transformen en possibilitat d’amor lliure, intens i tendre. 
La cura que els pares tenen pels fills mentre són petits; l’atenció de tots al creixement de cadascun; 
el servei segons les necessitats que van compareixent en el curs de la vida; l’acompanyament en la 
malaltia i en la mort, per no parlar de les crisis que la història de cada família veu presents en el seu si, 
són altres tantes etapes en la construcció de l’amor cristià que, a semblança de l’amor de Déu, realitza 
el seu Regne aquí, a la terra.

Hi ha ruptures
Res d’estrany que el matrimoni cristià i la família es trobin sotmesos a la pressió del mal i del pecat. 
Més intensament en la mesura que són més cristians, perquè l’amor és una tasca difícil i no fàcilment 
assumible per la societat fascinada pel tenir i pel poder. Des dels orígens, a causa del pecat que tots 
portam dintre, la ruptura de la comunió és sempre més fàcil que mantenir-la. L’egoisme, la set de poder, 
la necessitat de controlar, posseir, dominar i oprimir, l’encís de la novetat i la necessitat d’experiències 
inèdites que la fidelitat sembla que dificulta, són les malalties de tota relació fonda i radical amb els 
altres. També de la relació matrimonial. Però, precisament, la força del sagrament fa possible per la 
gràcia l’ideal amagat en la il·lusió de Déu. Ell, “que ens ha estimat primer”, fa possible en l’interior de la 
parella i de la família aquelles actituds que vencen el mal i obren espais per a l’amor: la confiança, el 
diàleg, la comprensió, el perdó..., tot l’ample ventall que magistralment sant Pau desplega en l’himne a 
la caritat de 1 Cor 13, vertadera gramàtica de l’amor cristià.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Com cuidar el tresor del propi matrimoni?
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Què és el que veiem? I què és invisible als ulls?
Ens podrà ajudar a l’hora de comprendre el contingut del sagrament del matrimoni considerar allò que 
veiem quan dues persones es casen, que ens obre a allò que no veiem, però que és real i ens és donat 
per la gràcia de Déu.
Què és el que podem veure amb els nostres ulls a l’hora de realitzar el sagrament del matrimoni?

Un home i una dona que s’estimen; que s’han trobat en un moment de les pròpies vides i s’han obert a 
l’experiència encisadora de l’estimació. Han fet un bocí de camí junts, han arribat a un grau de conei-
xement suficient per plantejar-se un projecte de vida en comú; a partir d’aquí, fan una opció lliure per 
construir una casa sobre la roca sòlida de la voluntat d’estimar-se. Aleshores, s’acosten a l’altar del 
Senyor per rebre’n la benedicció. Allò que no veiem, en canvi, és la il·lusió del Déu Amor sobre aquesta 
decisió de la parella i la seva decidida voluntat de portar-la al cim de tot amor, que és l’Amor. Per mitjà 
de l’Esperit del Crist Ressuscitat (que és vida, llibertat i comunió), el Déu Abba s’implica en l’amor de 
l’home i de la dona, es fa responsable de la seva realització i es compromet a romandre sempre al seu 
costat per tal que, amb l’ajuda de l’Església, aquest amor humà arribi a plenitud. D’aquesta manera, el 
sagrament del matrimoni obre la consciència cristiana a l’Amor sense límits de Déu; el fa present en la 
història de la parella i, més tard, de la família cristiana i, a través d’aquesta, en la societat.

Per aquesta raó, les condicions del matrimoni cristià són les mateixes que configuren l’experiència 
de l’amor: la llibertat, la fidelitat, l’obertura a altres vides que, de manera meravellosa, són signes 
de la fecunditat i de la veritat de l’amor. La dimensió essencial, però, del sagrament del Matrimoni és la 
consciència dels dos contraents de ser signe, imatge i penyora vivents de l’amor que Crist té per la seva 
Església. És des d’aquesta perspectiva que cobra tot el sentit la indissolubilitat del matrimoni. 

Conscient, però, la mateixa Església, de les dificultats que la vida va posant a la voluntat d’estimar fidel-
ment, ofereix a les parelles i a les famílies les mediacions oportunes per mantenir-se fidels: la prime-
ra de les quals és la pregària personal i comunitària en el si de la parella i de la família; la participació 
en els sagraments de l’Eucaristia i del Perdó; el diàleg constant, a la recerca de la veritat comuna 
i possible; l’ajuda dels preveres o d’altres persones especialitzades, quan els problemes esdevenen 
greus. En definitiva, tot allò que la llarga tradició cristiana ha acumulat a l’hora de preservar i mantenir 
l’amor com a principi, fonament i horitzó en la tasca difícil de construir l’espai d’amor i de llibertat familiar. 

En una època com la nostra, quan gairebé el 50% de les parelles arriben a la separació, cada matrimoni 
cristià que resisteix és un miracle: un signe que és realment possible viure l’amor com l’absolut que dóna 
sentit a la vida. Quan tantes coses són considerades avui relatives, és necessari recordar amb el silenci 
del testimoni que hi ha un absolut: el Déu Amor. La fidelitat en el matrimoni és testimoni de la fidelitat de 
Déu més aviat que de la capacitat humana per ser fidels, perquè Ell continua present i actiu fins quan 
nosaltres el traïm o l’oblidam. 

Casar-se per l’Església, avui i sempre, vol dir confiar més en Déu que en els propis recursos humans. Vol 
dir posar en mans de l’Abba l’opció dels esposos. Tal com fa Déu, que continua estimant sense mesura 
sempre i en tota circumstància, no ens correspon a nosaltres jutjar sobre la consciència de ningú. I en 
aquest sentit, el que cal és respectar, ajudar i estimar quan la parella, per les raons que els dos que la 
componen saben, es veu trencada, mai sense dolor. 
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La celebració
La celebració del sagrament del Matrimoni en reflecteix la naturalesa: consisteix essencialment en la 
promesa de fidelitat feta per l’home i per la dona davant de Déu i de la comunitat cristiana, acceptada i 
segellada per Déu i completada en el moment de la unió física de la parella, signe també de la importància 
de la sexualitat en la construcció de l’amor cristià.

Són l’home i la dona els qui s’administren recíprocament el sagrament del Matrimoni. El sacerdot o el 
diaca invoca la benedicció de Déu sobre la parella i demana per a ells dos la gràcia de la fidelitat i de la 
felicitat cristianes, en el dia a dia de la seva opció; és solament el testimoni del fet que el matrimoni se 
celebra en les condicions correctes i que la promesa dels contraents és realment pública. Vetlla així per 
la llibertat i la veritat del que prometen ambdós. 

Així ho posa de manifest el ritual de la celebració del sagrament: el qui presideix la celebració els demana 
per la seva llibertat i per la voluntat ferma de mantenir el seu amor tota la vida; després els pregunta sobre 
la disponibilitat de rebre els fills i filles com el do de Déu més preuat. És llavors que els nuvis es prometen 
fidelitat “en la salut i en la malaltia, en la prosperitat i en l’adversitat”, segons la fórmula tradicional. Final-
ment, el qui presideix la celebració beneeix els anells, que els esposos s’imposen un a l’altre, signe que 
els recordarà durant tota la seva història en comú el moment en què Déu beneí el seu amor. El ritual es 
completa amb la ratificació del president de la celebració: “El que Déu ha unit, que l’home no ho separi” i 
la pregària que, després del Parenostre, demana la benedicció sobre els nous esposos. El sagrament del 
Matrimoni és el gran do de Déu a l’hora de mostrar la veritat de l’Amor sense límits.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Escoltar el testimoni d’un matrimoni amb experiència.

Escriu a la teva parella una carta, expressant-li les raons que tens avui 
per continuar estimant-la o estimant-lo. 

Comentau les condicions del matrimoni i les mediacions que el possibiliten.
Es podria fer una breu celebració de renovació de les promeses del matrimoni. 

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1601-1666.

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 337-350.
Youcat (catecisme dels joves), núm. 260-271.


