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Què fem?

CENTRE DE 
PREPARACIÓ

AL MATRIMONI

GRUPS DE DIÀLEG
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Sagrament de la unió. Motivació i significat
● Per a què? Què significa?
● Esdevenir històric
● El sagrament del matrimoni
● Compromisos i experiències personals
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El matrimoni
● Unió d’un home i una dona en un projecte de vida per:

SER IMATGE DE DÉU A LA TERRA 
(OBRA DE DÉU)

a través de L’AMOR
que es professen

i siguiPERDURI
FECUND

es comprometen a fer créixer aquest 
Amor perquè
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Sagrament de la unió
● Per a què? En què pensem els cristians?
● Esdevenir històric
● El sagrament del matrimoni
● Compromisos i experiències personals
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Origen i evolució
Sagrament del

matrimoni
CV-II (XX/2)

JESÚS

Història del
Judaisme 
(2000ac)

Edat mitjana + 
pre CV-II

0-XX/2

Abraham 
2000aC

Jacob

Isaac i Ismael

Genesis

Raquel
Sara

Adam i Eva

Moisés 
1000aC

St. Pau
contemporani de Jesús

St. Agustí (IV)

St. Joan XXIII (Papa) Concili de
Trento (XVI)

Dret Romà

Quatre evangelistes
Sts. Mateu, Marc, Lluc, Joan

AT

NT
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Forces subjacents al matrimoni

ENAMORAMENT

DESCENDÈNCIA
BENEDICCIÓ

COMPANYIA
COMPASSIÓ

BENESTAR DE LA COMUNITAT
JUSTÍCIA

OBRA DE DÉU

COMPROMÍS
VIDA EN COMÚ
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Gènesis cap. 2
● Primer relat de la creació. Més planer amb un Déu antropomòrfic (d’estar per casa).
● Es parla de COMPANYIA i de VIDA EN COMÚ. No es parla de procreació. OBRA DE 

DÉU.

8



Gènesis cap. 1 
● Segon relat de la creació. Més elaborat (abstracte).
● Es parla de COMPANYIA, PROCREACIÓ i DESCENDÈNCIA. OBRA DE DÉU.
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Jacob (Gn. 29)
● ENAMORAMENT, COMPASSIÓ i JUSTÍCIA
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Abraham (Gn. 16)
● DESCENDÈNCIA
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Abraham (Gn. 16)
● DESCENDÈNCIA, COMPASSIÓ i JUSTÍCIA
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Abraham (Gn. 20)
● FIDELITAT, COMPROMÍS i JUSTÍCIA
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Moisés (lv. 20)
● Disposicions legals. COMPROMÍS, BENESTAR DE LA COMUNITAT, JUSTÍCIA
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Matrimoni en època de Jesús
● Els pares de Jesús (Mt. 1)

● En la Roma imperial (Cèsar August)
○ Connubium (ciutadans romans): Júlia (f.JC) i Gneu Pompeu Magne (triumvirat). Octàvia i Marc Antoni 

(tractat de Brindisi, segon triumvirat).
○ Cerimònia del festeig (nuvi regala anell a núvia) amb regals i convit. Matrimoni es celebra entre 

mesos i dos anys després.
○ Es castiga l’adulteri
○ S’accepta el divorci només en cas d’infertilitat o d’adulteri.

Ja existia un ritual ben establert
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● Mc. 10

Què diu Jesús?

IMATGE DE DÉU (OBRA DE 
DÉU) -> SAGRAMENT

JUSTÍCIA
en una societat fortament masclista

No parla de procreació
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Què diu Jesús?
● Jn. 8

PERDÓ

JUSTÍCIA

No parla de procreació

17



Després de Jesús. St. Pau (de Tars) 
● Els cristians (Jueus) segueixen els rituals del Judaisme. Els cristians gentils (no 

Jueus) els rituals de l’imperi Romà / les pròpies tradicions.
● S’incorporen els criteris de rectitud dels apòstols.
● Ef. 5

● 1Tm. 3
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St. Agustí (IV dC, bisbe d’Hipona)
● Defineix el matrimoni cristià (obra De bono coniugali - bondat del matrimoni)
● Parla de la

○ PROCREACIÓ
○ AMOR
○ FET SAGRAMENTAL (AMOR DE DÉU A LA HUMANITAT)

● Defensa el matrimoni en contra dels maniqueus (cosa diabòlica)
● Sospita de la sexualitat (justifica dins el matrimoni però amb deix pecaminós)
● Justifica la indisolubilidad com a bé en la procreació i cura dels fills
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Concili de Trento (XVI)
● Estructura canònica del Sagrament del matrimoni, partint dels ensenyaments de 

St. Pau i St. Agustí.
● Estructurat com un acte jurídic. Decret de Tametsi. Posa ordre als matrimonis 

clandestins indicant que la benedicció no és suficient.
○ La celebració del matrimoni ha d’estar precedida d’una triple publicació d’amonestacions. Les 

amonestacions es fan per anar en contra de: els matrimonis clandestins, la poligàmia i els 
matrimonis forçats.

○ Forma litúrgica en el que es pregunta als contraents sobre el mutu consentiment.
○ Són prescrites les paraules del ministre “Jo us uneixo en matrimoni en el nom del Pare, del Fill i 

de l’Esperit Sant”
○ Haurà de ser presents 2 o 3 testimonis. El testimoni principal és el prevere. Ha d’haver un registre 

que consti el nom del contraents, el nom dels testimonis, la data i el lloc de la celebració. Trento 
insisteix en el registre de matrimonis.

Importància del contracte matrimonial.
No es parla de l’AMOR.
Es destaca el “dret al cos de l’altre”
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Concili Vaticà II (XX/2, Papa St. Joan XXIII)
● Document “Gaudiu et Spes” (joia i esperança)
● L’AMOR (en contraposició al “dret al cos de l’altre”) és l’accent del matrimoni.
● És una comunitat de vida i d’amor conjugal oberta a la procreació.
● Primer és l’AMOR i després els fills.
● És un fet sagramental: signe de la presència de Déu.

Nota al marge: no casar-se per l'església => No creure en l’aspecte transcendent. 
Però si hi ha AMOR conjugal i és AUTÈNTIC també és signe de la presencia de Déu.
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Sagrament de la unió. Motivació i significat
● Per a què? Què significa?
● Esdevenir històric
● El sagrament del matrimoni
● Compromisos i experiències personals
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El sagrament
● SAGRAMENT: Signe visible d’una 

realitat invisible
● Signe: L’amor dels esposos
● Significat: L’amor de Crist a l’Església
● Ministre: Els esposos (no el capellà)
● Compromís: Compartir la vida, donar-se 

en reciprocitat, amor irrevocable i 
definitiu, obert a la vida
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El sagrament
PARTS DE LA CELEBRACIÓ:

● Acollida dels promesos
● Lectura de la Paraula
● Consentiment matrimonial
● Imposició dels anells
● Oració pels esposos i pels altres
● Eucaristia (opcional)
● Benedicció i comiat
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El sagrament
FÓRMULES DEL CONSENTIMENT:

Jo, N., et prenc a tu, N., per marit/muller, i et prometo que et seré fidel en la 
prosperitat i en l’adversitat, en la salut i en la malaltia, i que t’estimaré i t’honraré 
tots els dies de la meva vida

N., ¿vols prendre N. per marit/muller, i li promets que li seràs fidel en la 
prosperitat i en l’adversitat, en la salut i en la malaltia, i que l’estimaràs i 
l’honraràs tots els dies de la teva vida?

Sí, ho vull.
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Sagrament de la unió
● Per a què? En què pensem els cristians?
● Esdevenir històric
● El sagrament del matrimoni
● Compromisos i experiències personals
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Butchart gardens (CA) / Karl Weatherly

COMPANYIA
SEGURETAT

CREIXEMENT
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Idea utòpica del matrimoni. Crear un espai per...



Key Royal botanic gardens (UK) / Magdalena Frackowiak

LA VIDA FLUEIX

RIURE / PLORAR
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Versailles gardens (FR) / Grant Feint

ESPAI DE TROBADA

ACOMPANYAMENT

CONÈIXER EL MÓN
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Melbourne botanic garden (AU) / GardenDrum

PATIMENT

OPRESSIÓ

DESTRUCCIÓ

EXPLOTACIÓ

DESCÀRREGA DE FRUSTRACIONS

MERCANTILISME

UTILITARISME

MANIPULACIÓ

ABANDONAMENT
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Però la realitat sovint és...
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L’amor s’ha 
d’actualitzar, com 
en les apps del 
mòbils.



ESTIMAR
DEMANAR

PERDÓ

GRÀCIES

PERDONAR

SI US PLAU DIÀLEG
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I les eines bàsiques 
per actualitzar 
aquest amor són...

...cada dia!



Compromisos en el dia a dia
Perquè l’amor duri per sempre:

● Fomentar el diàleg 
● Petits detalls
● Compartir la vida
● Caminar junts
● Cuidar el jardí
● Gaudir junts
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Experiències personals
● El test del puny.
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És el test que fem a 
les parelles que 
venen als grups de 
diàleg.

Cal superar-lo per tal de rebre el 
certificat corresponent 



Agraïments
● Mn. Gaspar Mora
● Tot l’equip de matrimonis: Anna i Albert, Ester i Juan, Imma i Xavier, Mar i Jordi, 

Mercé i Joan, Pati i Oriol, Rosa i Fran.
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