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PRIMERA SECCIÓ

La vocació de l'home: la vida en l'esperit
1699. La vida en l'Esperit Sant duu a terme la vocació de l'home (capítol
primer). És una vida feta de caritat divina i de solidaritat humana (capítol
segon). És concedida gratuïtament com una Salvació (capítol tercer).
CAPÍTOL PRIMER

La dignitat de la persona humana
1700. La dignitat de la persona humana ve de la creació de l'home a imatge i
semblança de Déu (article 1); es realitza en la seva vocació a la felicitat divina
(article 2). Correspon a l'ésser humà encaminar-se lliurement vers aquesta
finalitat (article 3). Amb els seus actes deliberats (article 4), la persona humana es conforma, o no, al bé promès per Déu i testificat per la consciència
moral (article 5). Els éssers humans s'edifiquen ells mateixos i creixen interiorment: fan de tota la seva vida sensible i espiritual un material per al seu
creixement (article 6). Amb l'ajuda de la gràcia creixen en la virtut (article 7),
eviten el pecat i, si l'han comès, es confien, com el fill pròdig 1 , a la misericòrdia del nostre Pare del cel (article 8). Així arriben a la perfecció de la caritat.

ARTICLE l
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L'home imatge de Déu

1701. «El Crist, en la mateixa revelació del misteri del Pare i del seu amor,
manifesta plenament l'home a si mateix i li descobreix la seva vocació altíssima»2. L'home, en el Crist, «imatge del Déu invisible» (Col 1,15) 3 , ha estat creat
«a imatge i semblança» del Creador. En el Crist, redemptor i salvador, la imatge divina, alterada en l'home pel primer pecat, ha estat restaurada en la seva
bellesa original i ennoblida amb la gràcia de Déu 4 .
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1702. La imatge divina és present en cada home. Resplendeix en la comunió de les p ersones, a semblança de la unitat de les persones divines entre
elles (cf. capítol segon).

1878

1703. Dotada d 'una ànima «espiritual i immortal» 5, la persona humana és
«l'única criatura sobre la terra que Déu ha volgut per ella mateixa» 6 . Des de la
seva concepció és destinada a la felicitat eterna.
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1704. La persona humana participa de la llum i de la força de l'Esperit diví.
Per l'enteniment, és capaç de comprendre l'ordre de les coses establert pel
l. Cf. Lc 15,11-31.

2. GS 22, § l.

3. Cf. 2Co 4,4.

4. Cf. GS 22, § 2.

5. GS 14. 6. GS 24, § 3.
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Creador. Per la seva voluntat, és capaç d 'encaminar-se d'ella mateixa cap al seu
bé veritable. Troba la seva perfecció en «la recerca i l'amor de la veritat i del
bé »1 .
1705. En virtut de la seva ànima i de les seves potències espirituals d'intel·ligència i voluntat, l'home gaudeix de llibertat, «signe privilegiat de la imatge
divina»2 .
1706. Per la seva raó, l'home coneix la veu de Déu que l'empeny «a fer el bé
i a evitar el mal» 3. Tothom ha de seguir aquesta llei que ressona dintre la
consciència i que es compleix amb l'amor a Déu i al proïsme. L'exercici de la
vida moral testimonia la dignitat de la persona.
1707. «Però l'home, persuadit pel Maligne, ja des del començament de la
història, va abusar de la seva llibertat» 4, Va caure a la temptació i va cometre el
mal. Conserva el desig del bé, però la seva naturalesa porta la ferida del pecat
original. S'inclina al mal i està subjecte a l'error:
L'home està dividit en si mateix. Per això tota la vida dels homes, individual i
col·lectiva, es manifesta com una lluita, certament dramàtica, entre el bé i el
mal, entre la llum i les tenebres 5.
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1708. Amb la seva passió, el Crist ens va deslliurar de Satanàs i del pecat. Ens
va merèixer la vida nova en l'Esperit Sant. La seva gràcia restaura allò que el
pecat havia fet malbé en nosaltres.
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1709. El qui creu en el Crist esdevé fill de Déu. Aquesta adopció filial el
transforma i li permet de seguir l'exemple del Crist. El fa capaç d'actuar com
cal i de practicar el bé. En la unió amb el Salvador, el deixeble ateny la perfecció de la caritat, la santedat. Madurada en la gràcia, la vida moral es desclou en
vida eterna, a la glòria del cel.
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EN RESUM

1710. «El Crist manifesta plenament l'home a si mateix i li descobreix la seua

vocació altíssima » 6 .
1711. Dotada d 'una ànima espiritual, d 'enteniment i de voluntat, la perso-

na humana, des de la seva concepció, està orientada a Déu i destinada a la benaurança eterna. Busca la seva peifecció «amb la recerca i l'amor de la veritat i del bé»7 .
1712. La llibertat veritable és, en l'home, «el signe privilegiat de la imatge

divina »8 .
l. GS 15, § 2. 2. GS 17.
§ 2. 8. GS 17.

3. GS 16.

4. GS 13, § l.

5. GS 13, § 2.

6. GS 22, § l.

7. GS 15,
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1713. L'home està obligat a seguir la llei moral que l'impulsa «a fer el bé i a
evitar el mal»1. Aquesta llei ressona dintre la seva consciència.
1714. L'home, ferit en la seva naturalesa pel pecat original, està subjecte a
l'error i s'inclina al mal en l'exercici de la seva llibertat.
1715. El qui creu en el Crist té la vida nova en l'Esperit Sant. La vida moral,
desenrotllada i madurada amb la gràcia, ha de culminar en la glòria
del cel.

ARTICLE 2

«La nostra vocació a la benaurança»

I. LES BENAURANCES

1716. Les benaurances són al cor de la predicació de Jesús. El seu anunci
continua les promeses fetes al poble elegit des d'Abraham, les completa i les
ordena no pas a la pura fruïció d'una terra, sinó a la possessió del Regne del
cel:

2546

Benaurats els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del cel.
Benaurats els humils, perquè posseiran la terra.
Benaurats els qui ploren, perquè seran consolats.
Benaurats els qui tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats.
Benaurats els compassius, perquè seran compadits.
Benaurats els nets de cor, perquè veuran Déu.
Benaurats els pacificadors, perquè seran anomenats fills de Déu.
Benaurats els perseguits per causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del
cel.
Benaurats vosaltres quan us insultaran i perseguiran i diran falsament tota
mena de mal contra vosaltres, per causa meva; alegreu-vos i celebreu-ho,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel (Mt 5,3-12).

1717. Les benaurances dibuixen el rostre de Jesucrist i descriuen la seva
caritat; expressen la vocació dels fidels associats a la glòria de la passió i de la
Resurrecció; il·luminen les accions i les actituds característiques de la vida
cristiana; són les promeses paradoxals que sostenen l'esperança enmig de les
tribulacions; anuncien les benediccions i les recompenses ja obscurament anl. GS 16.

459

1820

Tercera part

380

ticipades als deixebles; han estat inaugurades en la vida de la Verge Maria i
de tots els sants.
II. EL DESIG DE FELICITAT
27
1024

1718. Les benaurances responen al desig natural de felicitat. Aquest desig
és d'origen diví. Déu l'ha posat al cor de l'home per atreure'l vers ell, l'únic
que pot satisfer-lo:
Tots volem viure feliços, i entre els homes no hi ha ningú que no doni el seu
consentiment a aquesta proposició, fins i tot abans d 'acabar-la de dir 1 •

2541

Com us cerco, doncs, Senyor? Perquè quan us cerco a vós, Déu meu , cerco la
vida benaurada. Que us cerqui jo, perquè visqui la meva ànima! Que el meu
cos viu de la meva ànima i la meva ànima viu cie vós 2 .
Només Déu pot sadollar\

1950

1719. Les benaurances descobreixen la finalitat de l'existència humana, el
fi últim dels actes humans: Déu ens crida a la seva pròpia benaurança.
Aquesta vocació s'adreça a cadascú personalment, però també al conjunt de
l'Església, el nou poble dels qui han acollit la promesa i en viuen amb la fe.
III. LA BENAURA · ÇA CRISTIANA
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1720. El ou Testament utilitza moltes expressions per caracteritzar la benaurança a la qual Déu crida l'home: l'adveniment del Regne de Détt"\ la
visió de Déu: «Benaurats els nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8)"; l'entrada en el goig del Senyor6; l'entrada en el repòs de Déu (He 4,7-11):
Allí reposarem i veurem; veurem i estimarem; estimarem i lloarem. Heus aq uí
el que serà la fi sense fi. I quin altre fi tenim, sinó el d'arribar al Regne que no
tindrà fi?

260
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1721. Déu ens ha fet venir al món per conèixer-lo, servir-lo i estimar-lo i
així arribar al Paradís. La benaurança ens fa participar de la naturalesa divina
(2Pe 1,4) i de la vida etema 8 . Amb ella, l'home entra a la glòria del Crist9 i al
goig de la vida trinitària.
1722. Una benaurança com aquesta ultrapassa la intel·ligència i les soles
forces humanes. És fruit del do gratuït de Déu. Per això diem que és sobrenatural, igual que la gràcia que disposa l'home a entrar en el goig diví.
«Benaurats els nets de cor, perquè veuran Déu» . Ben cert que, per la seva
grandesa i la seva glòria inexpressable, «ningú no veurà Déu i viurà» , ja que el
l. St. Agustí, mor. eccl . l , 3, 4. 2. St. Agustí, conf. 10, 29. 3. St. Tomàs d'Aquino, symb. l.
4. Cf. Mt 4,17. 5. Cf. lJn 3,2; lC 13,12. 6. Cf. Mt 25,21 .23. 7. St. Agustí, civ. 22, 30. 8. Cf.
Jn 17,3. 9. Cf. Rm 8,18.
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Pare és inabastable; però pel seu amor, la seva bondat envers els homes i la
seva omnipotència, Déu arriba a concedir als qui l'estimen el privilegi de
veure'l( ... ), «perquè allò que és impossible als homes és possible a Déu»1.

1723. La benaurança promesa ens posa davant de les opcions morals decisives. Ens invita a purificar el nostre cor dels seus mals instints i a cercar l'amor
de Déu per damunt de tot. Ens ensenya que la felicitat veritable no resideix ni
en la riquesa o el benestar, ni en la glòria humana o el poder, ni en cap obra
humana, per útil que sigui, com les ciències, les tècniques i les arts, ni en cap
criatura, sinó només en Déu, font de tot bé i de tot amor:
riquesa és l'ídol del nostre temps. Tota la multitud, tota la massa dels homes, li ret un instintiu homenatge. Mesuren la felicitat segons la fortuna, i
també segons la fortuna mesuren l'honorabilitat.( ... ) Tot això ve de la convicció que amb la riquesa ho podem tot. Així la riquesa és un dels ídols d'avui, i la
notorietat n'és un altre.( ... ) La notorietat, el fet de ser conegut i de fer soroll en
el món (allò que podríem dir-ne una celebritat fabricada per la premsa), ha
arribat a ser considerada com un bé d'ella mateixa, un bé sobirà, un objecte
també de veritable veneració2 •

La

1724. El Decàleg, el Sermó de la Muntanya i la catequesi apostòlica ens descriuen els camins que porten al Regne del cel. Ens hi anem introduint de mica
en mica amb els actes de cada dia, sostinguts per la gràcia de l'Esperit Sant.
Fecundats per la Paraula del Crist, lentament anem donant fruit en l'Església a
glòria de Déu 3.

EN RESUM

1725. Les benaurances continuen i completen les promeses de Déu des d'Abraham i les ordenen al Regne del cel. Responen al desig de felicitat
que Déu ha posat al cor de l'home.
1726. Les benaurances ens ensenyen el fi últim al qual Déu ens crida: el
Regne, la visió de Déu, la parti'cipació a la naturalesa divina, la vida
eterna, la filiació, el repòs en Déu.
1727. Lcl benaurança de la vida eterna és un do gratuït de Déu; és sobrenatural, com la gràcia que hi porta.
l. St. Ireneu, haer. 4, 20, 5.
brador: Mt 13,2-23.

2. Newman, mix. 5, sobre la santedat.

3. Cf. la paràbola del sem-
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1728. Les benaurances ens posen davant d'opcions decisives pel que fa als
béns terrenals; ens purifiquen el cor i
ensenyen a estimar Déu per
damunt de tot.

ens

1729. La benaurança del cel determina els criteris de discerniment en l'ús
dels béns terrenals d'acord amb la Llei de Déu.

ARTICLE 3 La llibertat de l'home

30

1730. Déu ha creat l'home racional i li ha donat la dignitat d'una persona
dotada de la iniciativa i del domini dels seus actes. «Déu "va deixar l'home a
les mans de la seva pròpia decisió" (Ecli 15,14), a fi que busqui espontàniament el seu Creador i, adherint-se a ell, arribi lliurement a la perfecció plena i
feliç.» 1
L'home és racional, i per això és semblant a Déu, creat lliure i amo dels seus
actes 2 .
I. LLIBERTAT I RESPONSABILITAT
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1731. La llibertat és el poder, arrelat en la raó i la voluntat, d'actuar o de no
actuar, de fer això o allò, de produir per un mateix accions deliberades. En
virtut del lliure albir, cadascú disposa d'ell mateix. La llibertat és, en l'home,
una força de creixement i de maduració en la veritat i la bondat. La llibertat
ateny la seva perfecció quan s'ordena a Déu, la nostra benaurança.
1732. Mentre no s'hagi consolidat definitivament en Déu, el seu bé últim, la
llibertat implica la possibilitat d'escollir entre el bé i el mal, i per tant, de
créixer en perfecció o de defallir i pecar. La llibertat caracteritza els actes
pròpiament humans. És font de lloança o de blasme, de mèrit o de demèrit. ·

1803

1733. Com més fem el bé, més lliures som. Només hi ha veritable llibertat al
servei del bé i de la justícia. L'opció per la desobediència i el mal és un abús
de la llibertat i porta a «l'esclavitud del pecat» 3.

1036
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1734. La llibertat fa l 'home responsable dels seus actes en la mesura que són
voluntaris. El progrés en la virtut, el coneixement del bé i l'ascesi augmenten
el domini de la voluntat sobre els seus actes.

597

1735. La imputabilitat i la responsabilitat d'una acció poden ser disminuïdes
i fins i tot suprimides per la ignorància, la inadvertència, la violència, la por,
els hàbits, les afeccions immoderades i altres factors psíquics o socials.
l. GS 17.

2. St. Ireneu, haer. 4, 4, 3.

3. Cf. Rm 6,17.
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1736. Tot acte directament volgut és imputable al seu autor:
El Senyor va cridar Adam després del pecat en el paradís: «Què has fet?» (Gn 3,13). El
mateix va fer amb Caín1. I també el profeta Natan amb el rei David, després de l'adulteri
amb la muller d'Uries i l'assassinat d'aquest2.

2568

Una acció pot ser indirectament voluntària quan resulta fruit d'una negligència respecte d'allò que un hauria d 'haver conegut o fet, per exemple, un accident que prové de la
ignorància del codi de circulació.

1737. Un efecte pot ser tolerat sense ser volgut pel qui actua. Així l'esgotament d'una

2263

mare al capçal del seu fill malalt. L'efecte dolent no és imputable si no ha estat volgut ni
com a fi ni com a mitjà de l'acció. Així la mort rebuda per ajudar una persona en perill.
Perquè l'efecte dolent sigui imputable, cal que sigui previsible i que el qui actua tingui
la possibilitat d'evitar-lo, per exemple, en el cas d'un homicidi comès per un conductor
en estat d'embriaguesa.

1738. La llibertat s'exerceix en les relacions entre éssers humans. Cada persona humana, creada a imatge de Déu, té el dret natural de ser reconeguda
com un ésser lliure i responsable. Tothom té envers l'altre aquest deure del
respecte. El dret a l'exercici de la llibertat és una exigència inseparable de la
dignitat de la persona humana, sobretot en matèria de moral i de religió3.
Aquest dret ha de ser civilment reconegut i protegit dins els límits del bé
comú i de l'ordre públic4.

2106
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II. LA LLIBERTAT HUMANA EN L'ECONOMIA DE LA SALVACIÓ

1739. Llibertat i pecat. La llibertat de l'home és finita i fal·lible. De fet, l'home
ha fallit. Lliurement, ha pecat. Refusant el projecte d'amor de Déu, s'ha enganyat a si mateix; s'ha fet esclau del pecat. Aquesta alienació primera n'ha engendrat moltes més. La història de la humanitat, des dels seus orígens, és
testimoni de desgràcies i d'opressions nascudes del cor de l'home, a causa
d'un mal ús de la llibertat.
1740. Amenaces contra la llibertat. L'exercici de la llibertat no suposa el dret
a fer-ho i a dir-ho tot. És falsa aquella pretensió segons la qual «l'home subjecte de la llibertat es basta a si mateix, bo i tenint per fi la satisfacció del seu
interès propi en la fruïció dels béns de la terra» 5. D'altra banda, les condicions
l. Cf. Gn 4,10.
cientia» 13.

2. Cf. 2S 12,7-15.

3. Cf. DH 2.

4. Cf. DH 7.

5. CDF, instr. «Libertatis cons-
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d'ordre econòmic i social, polític i cultural, necessàries per a un exercici just
d1= la llibertat, són massa sovint menystingudes i violades. Aquestes situacions
d'encegament i d'injustícia graven la vida moral i col·loquen tant els forts com
els febles en la temptació de pecar contra la caritat. Apartant-se de la llei moral, l'home atempta contra la seva pròpia llibertat, s'encadena ell mateix, trenca la fraternitat amb els seus semblants i es revolta contra la veritat divina.
1741. Alliberament i salvacz'ó. Per la seva creu gloriosa el Crist va obtenir la
salvació de tots els homes. Els va rescatar del pecat que els feia esclaus. «És per
a la llibertat que el Crist ens ha alliberat» (Ga 5,1). En ell, entrem a la comunió
de «la veritat que ens fa lliures» Qn 8,32). L'Esperit Sant ens ha estat donat i,
com ho ensenya l'Apòstol, «on hi ha l'Esperit del Senyor, hi ha l'alliberament»
(2Co 3,17), Des d 'ara tenim la glòria de la «llibertat dels fills de Déu» (Rm
8,21).
1742. LUbertat i gràcia. La gràcia del Crist no s'oposa gens a la nostra llibertat, quan aquesta correspon al sentit de la veritat i del bé que Déu ha posat al
cor de l'home. Al contrari, segons el testimoni de l'experiència cristiana, sobretot en la pregària, com més dòcils som als impulsos de la gràcia, més
augmenta la nostra llibertat interior i la nostra seguretat en les proves, com en
les pressions i les coaccions del món exterior. Amb el treball de la gràcia,
l'Esperit Sant ens educa a la llibertat espiritual, per tal de fer-nos col·laboradors lliures de la seva obra en l'Església i en el món:
Déu omnipotent i misericordiós, aparteu de nosaltres tota mena d'adversitat, .
per tal que, sense entrebancs ni rèmores, us servim amb llibertat d'esperit 1•
EN RESUM

1743. «Déu va deixar l'home a les mans de la seva pròpia decisió» (Beli
15, 14), a fi que busqui espontàniament el seu Creador i: adherint-se a
ell, arribi lliurement a laperfecció plena ifeliç2 .
1744. La llibertat és el poder d'actuar o de no actuar i d'executar així, per
un mateix, accions deliberades. La llibertat ateny la perfecció del seu
acte quan s'ordena a Déu, bé suprem.
1745. La llibertat caracteritza els actes pròpiament humans. Fa l'ésser humà
responsable d'aquells actes dels quals és voluntàriament autor. Actuar
deliberadament li pertany com a cosa pròpia.
1746. La imputabilitat o la responsabilitat d'una acció pot ser atenuada o
suprimida per la ignoràncz'a, la violència, la por o altres Jactors psíquics o socials.
l . MR, col·lecta del diumenge 32.

2. Cf. GS 17, § l.
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1747. El dret a l'exercici de la llibertat és una exigència inseparable de la
dignitat de l'home, sobretot en matèria religiosa i moral. Però l'exercici de la llibertat no comporta el suposat dret afer-ho i dir-bo tot.

1748. «És per a la llibertat que el Crist ens ha alliberat» (Ga 5,1).
ARTICLE 4 La moralitat dels actes humans
1749. La llibertat fa de l'home un subjecte moral. Quan l'home actua d'una
manera deliberada podríem dir que és el pare dels seus actes. Els actes humans, és a dir, lliurement escollits després d'un judici de consciència, són
moralment qualificables. Són bons o dolents.

1732

I. LES FONTS DE IA MORALITAT

1750. La moralitat dels actes humans depèn:
- de l'objecte escollit;
- del fi buscat o de la intenció;
, - de les circumstàncies de l'acció.
L'objecte, la intenció i les circumstàncies formen les «fonts», o els elements
constitutius, de la moralitat dels actes humans.
1751. L'objecte escollit és un bé cap al qual s'inclina deliberadament la voluntat. És la matèria d'un acte humà. L'objecte escollit especifica moralment
l'acte del voler, segons que la raó el reconegui i el jutgi conforme o no al bé
veritable. Les regles objectives de la moralitat anuncien l'ordre racional del bé
i del mal, testimoniat per la consciència.
1752. Enfront de l'objecte, la intenció es col·loca al costat del subjecte que
actua. Com que es manté a la font voluntària de l'acció i la determina pel fi, la
intenció és un element essencial en la qualificació moral de l'acció. El fi és el
terme primer de la intenció i designa l'objectiu buscat en l'acció. La intenció
és un moviment de la voluntat cap al fi; mira el terme de l'acció. És la mirada
que donem al bé esperat de l'acció que emprenem. No es limita a la direcció
de les nostres accions singulars, sinó que pot ordenar cap a una mateixa finalitat moltes accions; pot orientar tota la vida cap a l'últim fi. Per exemple, un
servei prestat té la finalitat d'ajudar el proïsme, però al mateix temps pot ser
inspirat per l'amor a Déu com a fi últim de totes les nostres accions. Una
mateixa acció també pot ser inspirada per moltes intencions: es pot fer un
servei per obtenir un favor o per vanitat.
1753. Una intenció bona (per exemple: ajudar el proïsme) no fa ni bo ni just
un comportament en ell mateix desordenat (com la mentida i la maledicèn-
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cia). El fi no justifica els mitjans. Així, no es podria justificar la condemna d'un
innocent com un mitjà legítim per salvar el poble. Per contra, una intenció
dolenta afegida ( com la vanaglòria), fa dolent un acte que d'ell mateix pot ser
bo (com l'almoina)1.
1754. Les circumstàncies, comprenent-hi les conseqüències, són els elements secundaris d'un acte moral. Contribueixen a agreujar o a disminuir la
bondat o la malícia moral dels actes humans (per exemple, la quantitat d 'un
robatori). També poden atenuar_ o augmentar la responsabilitat del qui obra
(com ara actuar per por de la niort). D'elles mateixes, les circumstàncies no
poden modificar la qualitat moral dels actes; no poden fer que sigui bona o
justa una acció que d'ell¡t mateixa és dolenta.
II. ELS ACTES BONS I ELS ACTES DOLENTS

1755. L'acte moralment bo suposa a la vegada la bonesa de l'objecte, del fi i
de les circumstàncies. Un fi dolent corromp l'acció, encara que el seu objecte
sigui bo en si mateix ( com resar i dejunar «per ser vist dels homes»).
L'objecte escollit pot viciar ell tot sol el conjunt d'una actuació. Hi ha accions
concretes - com la fornicació - que sempre és equivocat d'optar-hi, ja que la
seva elecció comporta un desordre de la voluntat, és a dir, un mal moral.

1789

1756. És un error jutjar la moralitat dels actes humans considerant només la
intenció que els inspira, o bé les circumstàncies que els enquadren (ambient,
pressió social, coacció o necessitat d'actuar, etc). Hi ha actes que per ells mateixos i en ells mateixos, independentment de les circumstàncies i de les intencions, són sempre greument il·lícits per raó de l'objecte. Així la blasfèmia i
el perjuri, l'homicidi i l'adulteri. Mai no és lícit de fer el mal perquè en resulti
un bé.
EN RESUM

1757. L'objecte, la intenció i les circumstàncies són les tres «fonts » de la
moralitat dels actes humans.
1758. L'objecte escollit especifica moralment l'acte de la voluntat segons que
la raó el reconegui i el jutgi bo o dolent.
1759. «No es pot justificar una acció dolenta feta amb bona intenció »2 • El fi
no justifica els mitjans.
1760. L 'acte moralment bo suposa a la vegada la bonesa de l'objecte, del fi i
de les circumstàncies.
l. Cf. Mt 6,2-4.

2. St. Tomàs d'Aquino, dec. praec. 6.
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1761. Hi ha comportaments concrets que sempre és equivocat d 'escollir perquè llur opció comporta un desordre de la voluntat, és a dir un mal
moral. No és lícit de fer el mal perquè en resulti un bé.
ARTICLE 5 La moralitat de les passions
1762. La persona humana s'ordena a la benaurança amb els seus actes deliberats: les passions o els sentiments que experimenta poden disposar-l'hi i
contribuir-hi.
I. LES PASSIONS

1763. La paraula «passions» és pròpia del patrimoni cristià. Els sentiments o
les passions designen les emocions o els moviments de la sensibilitat, que
inclinen a actuar o a no actuar davant allò que sentim o imaginem com una
cosa bona o dolenta.
1764. Les passions són components naturals del psiquisme humà, formen el
lloc de pas i asseguren el llaç entre la vida sensible i la vida de l'esperit. Nostre
Senyor designa el cor de l'home com la font d'on surt el moviment de les
, passions 1 .

368

1765. Hi ha moltes passions. La passió més fonamental és l'amor provocat
per l'atracció del bé. L'amor causa el desig del bé absent i l'esperança d'obtenir-lo. Aquest moviment desemboca en el plaer i la joia del bé posseït. L'aprehensió del mal causa l'odi, l'aversió i el temor del mal que pot sobrevenir.
Aquest moviment desemboca en la tristesa del mal present o en la ira que se li
oposa.
1766. «Estimar és voler bé a algú» 2. Totes les altres afeccions tenen la font en
aquest moviment original del cor de l'home cap al bé. Només el bé és estimat3. «Les passions són dolentes, si l'amor és dolent; bones, si l'amor és bo»4.

1704

II. PASSIONS I VIDA MORAL

1767. D'elles mateixes, les passions no són ni bones ni dolentes. Reben la
qualificació moral en la mesura que depenen efectivament de la raó i de la
voluntat. Diem que les passions són voluntàries, «o bé perquè són imperades
per la voluntat, o bé perquè la voluntat no s'hi oposa» 5. Pertany a la perfecció
del bé moral o humà que la raó governi les passions 6.
l. Cf. Me 7,21. 2. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 1-2, 26, 4. 3. Cf. st. Agustí, trin. 8, 3, 4. 4. St.
Agustí, civ. 14, 7. 5. St. Tomàs d'Aquino s. th. 1-2 , 24, l. 6. Cf. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 24,

3.

1860
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1803
1865

1768. Els grans sentiments no decideixen ni sobre la moralitat, ni sobre la
santedat de les persones; són el dipòsit inesgotable de les imatges i de les
afeccions on s'expressa la vida moral. Les passions són moralment bones quan
contribueixen a una acció bona, i dolentes en el cas contrari. La voluntat recta
ordena al bé i a la benaurança els moviments sensibles que assumeix; la voluntat dolenta sucumbeix a les passions desordenades i les exacerba. Les emocions i els sentiments poden ser assumits en les virtuts, o pervertits en els vicis.
1769. En la vida cristiana, l'Esperit Sant duu a terme la seva obra mobilitzant
tot l'ésser sencer amb els seus dolors, temors i tristeses, com veiem en l'agonia i la passió del Senyor. En el Crist, els sentiments humans poden rebre la
seva consumació en la caritat i la benaurança divina.

30

1770. La perfecció moral és que l'home no sigui mogut al bé únicament per
la seva voluntat, sinó també pel seu apetit sensible segons aquesta paraula del
salm: «Ple de goig i amb tot el cor, aclamo el Déu que m'és vida» (Sl 84,3).
EN RESUM

1771.

w paraula «passions,, designa les afeccions o els sentiments. A través
de les seves emocions, l'home pressent el bé i sospita el mal.

1772. Les passions principals són l'amor i l'odi, el desig i la por, el goig, la
tristesa i la ira.
1773. En les passions en tant que moviments de la sensibilitat, no hi ha ni bé
ni mal moral. Però en tant que depenen o no de la raó i de la voluntat, hi ha en elles el bé o el mal moral.
1774. Les emocions i els sentiments poden ser assumits en les virtuts o pervertits en els vicis.
1775.

w perfecció del bé moral és que l'home no sigui mogut al bé única-·
ment per la voluntat, sinó també pel «cor».

ARTICLE 6 La consciència m o ral
1954

1776. «En el fons de la seva consciència l'home descobreix una llei que no
es dóna a si mateix, però a la qual ha d'obeir. La seva veu, invitant-lo sempre a
estimar i a fer el bé, i a evitar el mal, quan convé sona a la intimitat del seu cor
(. ..). És una llei escrita per Déu al cor de l'home( ... ). La consciència és el nucli
secretíssim i el sagrari de l'home, on es troba tot sol amb Déu, la veu del qual
ressona en la seva intimitat»1.
l . GS 16.
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I. ELJUDICI DE CONSCIÈNCIA

1777. Present al cor de la persona, la consciència moral 1 li mana, en el moment oportú, que faci el bé i eviti el mal. Jutja també les opcions concretes:
aprova les que són bones i denuncia les que són dolentes2 • Testimonia l'autoritat de la veritat amb referència al Bé suprem, del qual la persona humana rep
l'atractiu i acull les ordres. Quan escolta la consciència moral, l'home assenyat
pot sentir Déu que li parla.
1778. La consciència moral és un judici de la raó pel qual la persona humana
reconeix la qualitat moral d 'un acte concret que farà, fa o ha fet. En tot el que
diu i fa, l'home té obligació de seguir fidelment allò que sap que és just i recte.
Pel judici de la seva consciència l'home percep i reconeix les prescripcions de
la llei divina:

1766
2071

1749

La consciència és una llei del nostre esperit, però que ultrapassa el nostre

esperit. Ens mana i ens fa conèixer responsabilitats i deures, temors i esperances. ( ... ) És la missatgera d'aquell que, tant en el món de la naturalesa com en
el de la gràcia, ens parla a través del vel, ens instrueix i ens governa. La consciència és el primer de tots els vicaris del Crist3.

1779. Cal que cadascú presti prou atenció a si mateix per sentir i seguir la
veu de la consciència. Aquesta exigència d'interioritat és més necessària pel
fet que la vida ens exposa sovint a sostreure'ns a tota reflexió, examen o interiorització:

1886

Entra a la teva consciència, interroga-la( ... ). Torneu, germans, al vostre interior, i en tot allò que feu, mireu sempre el Testimoni, Déu 4 •

1780. La dignitat de la persona humana implica i exigeix la rectitud de la
consciència moral. La consciència moral comprèn la percepció dels principis
de la moralitat (sindèresi), la seva aplicació a les circumstàncies donades mitjançant un discerniment pràctic de les raons i dels béns i, en darrera anàlisi, el
judici sobre els actes concrets que cal fer o deixar de fer. La veritat sobre el bé
moral, declarada en la llei de la raó, és reconeguda pràcticament i concretament pel judici prudent de la consciència. Diem que és prudent l'home que
escull segons aquest judici.
1781. La consciència permet d'assumir la responsabilitat dels actes que es
fan. Si l'home comet el mal, el judici just de la consciència pot ser dintre d'ell
el testimoni de la veritat universal del bé al mateix temps que de la malícia de
la seva elecció singular. El veredicte del judici de la consciència roman com
una penyora d'esperança i de misericòrdia. Recorda la falta comesa i mou a
l. Cf. R.m 2,14-16.
8, 9.

2. Cf. R.m 1,32.

3. Newman, carta al duc de Norfolk 5.

4. St. Agustí, ep Jo.

1806

1731
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demanar perdó, a practicar el bé i a cultivar la virtut sense parar amb la gràcia
de Déu:
Davant d'ell tranquil·litzem els nostres cors. Perquè, si el nostre cor ens acusa,
pensem que Déu és més gran que el nostre cor i coneix totes les coses ( l]n
3,19-20).

2106

1782. L'home té el dret d'obrar en consciència i en llibertat a fi de prendre
personalment les decisions morals. «L'home no pot ser obligat a actuar contra
la seva consciència. Però tampoc no pot ser impedit d'obrar segons la seva
consciència, sobretot en matèria religiosa» 1.
II. IA FORMACIÓ DE IA CONSCIÈNCIA

2039

1742

890

1783. La consciència ha de ser informada i el judici moral il·luminat. Una
consciència ben formada és recta i verídica. Formula els seus judicis segons la
raó, en conformitat amb el bé veritable volgut per la saviesa del Creador.
L'educació de la consciència és indispensable a uns éssers humans sotmesos a
influències negatives i temptats pel pecat de preferir els seus judicis propis i
de refusar els ensenyaments autoritzats.
1784. L'educació de la consciència és una tasca de tota la vida. Des dels
primers anys desvetlla l'infant al coneixement i a la pràctica de la llei interior
reconeguda per la consciència moral. Una educació prudent ensenya la virtut;
preserva o guareix de la por, de l'egoisme i de l'orgull, dels ressentiments de
la culpabilitat i dels moviments de complaença nascuts de la feblesa i de les
faltes humanes. L'educació de la consciència garanteix la llibertat i engendra la
pau del cor.
1785. En la formació de la consciència, la Paraula de Déu és la llum que ens
il·lumina el camí. Ens cal assimilar-la en la fe i en la pregària, i posar-la en
pràctica. Ens cal, encara, examinar la nostra consciència a la vista de la creu del
Senyor. L'Esperit Sant ens assisteix amb els seus dons, ens ajuden el testimoni i
els consells d 'altres persones i ens guia l'ensenyament autoritzat de l'Església2 •
III. ESCOILIR SEGONS IA CONSCIÈNCIA

1786. Posada enfront d 'una opció moral, la consciència pot donar o bé un
judici recte d 'acord amb la raó i amb la llei divina, o bé, al contrari, un judici
equivocat que se n'aparta.
l. DH 3.

2. Cf. DH 14.
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1787. L'home, de vegades, es troba en situacions que fan menys segur el
judici moral i dificulten la decisió. Però sempre ha de cercar allò que és just i
bo i discernir la voluntat de Déu expressada en la llei divina.

1955

1788. Per això, l'home s'esforça a interpretar les dades de l'experiència i els
signes dels temps gràcies a la virtut de la prudència, als consells de persones
assenyades i amb l'ajuda de l'Esperit Sant i dels seus dons.

1806

1789. Algunes regles s'apliquen en tots els casos:

- Mai no és permès de fer el mal per aconseguir un bé.
- La «regla d'or»: «Tot allò que voleu que els altres us facin a vosaltres,
feu-ho també vosaltres a ells» (Mt 7,12)1.
- La caritat sempre té en compte el respecte degut al proïsme i a la seva
consciència: «Pecant contra els germans i ferint-los la consciència feble,
pequeu contra el Crist» (lCo 8,12), «És bo de (. .. ) no fer res en què el teu
germà ensopeguí» (Rm 14,21).

1756
1970
1827
1971

IV. ELJUDICI ERRONI

1790. L'home sempre ha d'obeir el judici cert de la seva consciència. Si actuava deliberadament en contra, es condemnaria ell mateix. Però pot passar
que la consciència moral es trobi en la ignorància í emeti judicis erronis sobre
els actes que es disposi a fer o que ja hagi fet.
1791. Aquesta ignorància sovint pot ser imputada a la responsabilitat personal. Així s'esdevé «quan l'home no es preocupa gaire de buscar la veritat i el
bé, i la consciència, per l'habitud del pecat, quasi es torna cega a poc a poe>/.
En aquest cas, la persona és culpable del mal que comet.

1704

1792. La ignorància del Crist i del seu Evangeli, els mals exemples d'altri,
l'esclavitud de les passions, la pretensió a una autonomia mal entesa de la
consciència, el refús de l'autoritat de l'Església i del seu ensenyament i la
manca de conversió i de caritat poden ser a l'origen de les desviacions del
judici en la conducta moral.

133

1793. Però si la ignorància és invencible, o si el judici és erroni sense responsabilitat del subjecte moral, el mal comès per la persona no li pot ser
imputat. Tanmateix, continua essent un mal, una privació i un desordre. Aleshores caldrà treballar per corregir la consciència moral del qui va errat.

1860

1794. La consciència bona i pura és il·luminada per la fe veritable. Perquè la
caritat procedeix alhora «d'un cor pur, d'una bona consciència i d'una fe sincera» (lTm 1,5)3:
l. Cf. Lc 6,31; Tb 4,15.

2. GS 16.

3. Cf. lTm 3,9; 2Tm 1,3; lPe 3,21 ; Ac 24,16.
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Com més preval la consciència recta, més les persones i les comunitats s'aparten del cec albir i s'esforcen a conformar-se a les normes objectives de la
moralitat1.

1751

EN RESUM

1795. «La consciència és el nucli secretíssim i el sagrari de l'home, on es

troba tot sol amb Déu, la veu del qual ressona en la seva intimitat»2 •
1796. La consciència moral és un judici de la raó pel qual la persona huma-

na reconeix la qualitat moral d 'un acte concret.
1797. Per a l'home que ha comès el mal, el veredicte de la seva consciènda

és una penyora de conversió i d 'esperança.
1798. Una consciència ben formada és recta i verídica. Formula els seus

judicis segons la raó, en conformitat amb el bé veritable volgut per la ·
saviesa del Creador. Tothom ha d 'utilitzar els mitjans per a formar-se
la consciència.
1799. Davant una opció moral, la consciència pot donar o bé un judici
recte segons la raó i la llei divina, o bé un judici erroni que se n 'apar-

ta.
1800. L'home sempre ha d'obeir el judici cert de la seva consciència.
1801. La consciència moral pot trobar-se en la ignorància o emetre judicis

erronis. Aquestes ignoràncies i aquests errors no sempre són exempts
de culpa.
1802. La Paraula de Déu és una llum en el nostre camí. L'hem d 'assimilar

en la fe i en l'oració i posar-la en pràctica. Així es forma la consciència moral.
ARTICLE 7 Les virtuts
1803. «Tot allò que és respectable, que és just, pur, amable, de bona reputació, tot allò que és virtut i digne d'elogi, tot això, feu-ne objecte dels vostres
pensaments» (Fl 4,8).
1733
1768

La virtut és una disposició habitual i ferma a fer el bé. Permet a la persona, no
solament de practicar actes bons, sinó de donar el millor d'ella mateixa. La
persona virtuosa tendeix al bé amb totes les seves forces sensibles i espirituals; el busca i l'escull en les accions concretes.
l. GS 16.

2. GS 16.
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L'objectiu d'una vida virtuosa és fer-se semblant a Déu 1.
I. LES VIRTUTS HUMANES

1804. Les virtuts humanes són actituds fermes, disposicions estables, perfeccions habituals de l'enteniment i de la voluntat que regulen els nostres actes,
ordenen les nostres passions i guien la nostra conducta segons la raó i la fe.
Donen facilitat, domini i goig per dur una vida moralment bona. L'home virtuós és el qui practica el bé lliurement.
Les virtuts morals són humanament adquirides. Són els fruits i les llavors d'actes moralment bons; disposen totes les potències de l'ésser humà a la comunió amb l'amor diví.

2500

1827

Distinció de les virtuts cardinals

1805. Quatre virtuts hi juguen un paper fonamental. Per això s'anomenen
«cardinals»; totes les altres s'agrupen entorn d 'elles. Són la prudència, la justícia, la fortalesa i la temprança. «Si un estima la justícia, és en les virtuts que la
saviesa s'esforça: perquè ella ensenya la temprança i la prudència, la justícia i
la fortalesa» (Sa 8,7). Amb altres noms, aquestes virtuts són lloades en molts
llocs de l'Escriptura.
1806. La prudència és la virtut que disposa la raó pràctica a discernir en tota
circumstància el nostre veritable bé i a escollir els mitjans justos per aconseguir-lo. «El discret s'hi mira a fer un pas» (Pr 14,15). «Sigueu assenyats i sobris
amb vista a l'oració» (lPe 4,7). La prudència és la «regla recta de l'acció»,
escriu sant Tomàs seguint l'Aristòtil2. No es confon ni amb la timidesa o la por,
ni amb la duplicitat o la dissimulació. Hom l'anomena auriga virtutum: condueix les altres virtuts indicant-los la regla i la mesura. La prudència guia
immediatament el judici de la consciència. L'home prudent decideix i ordena
la seva conducta seguint aquest judici. Gràcies a aquesta virtut, apliquem sense
error els principis morals als casos particulars i superem els dubtes sobre el
bé que cal practicar i el mal que cal evitar.
1807. La justícia és la virtut moral que consisteix en la voluntat ferma i constant de donar al proïsme allò que li és degut. La justícia envers Déu s'anomena
«virtut de la religió». Envers els homes, disposa a respectar els drets de cadascú i a establir en les relacions humanes l'harmonia que promou l'equitat amb
referència a les persones i al bé comú. L'home just, sovint evocat en els Llibres
sagrats, es distingeix per la rectitud habitual dels seus pensaments i per la
conducta recta amb el proïsme. «Faràs cas del pobre i no afavoriràs el podel. St. Gregori de Nissa, beat. l.

2. S. th. 2-2, 47, 2.

1788

1780

2095

2401
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rós. Judicaràs amb justícia el teu proïsme» (Lv 19,15). «Senyors, concediu als
esclaus el que és just i equitatiu, sabent que també vosaltres teniu un Senyor
al cel» (Col 4,1).

2848
2473

2341

2517

1808. La fortalesa és la virtut moral que assegura en les dificultats la fermesa
i la constància a cercar el bé. Aferma la resolució de fer resistència a les temptacions i de superar els obstacles en la vida moral. La virtut de la fortalesa fa
capaç de vèncer la por, fins i tot de la mort, d'afrontar la prova i les persecucions. Disposa a anar fins a la renúncia i al sacrifici de la vida per defensar una
causa justa: «Del Senyor em ve la força i el triomf» (Sl 118,14). «Al món tindreu tribulacions, però confieu: jo he vençut el món» (Jn 16,33).
1809. La temprança és la virtut moral que modera l'atractiu dels plaers i
procura l'equilibri en l'ús dels béns creats. Assegura el domini de la voluntat
sobre els instints i manté els desigs dintre els límits de l'honestedat. La perso- ·
na temperant orienta vers el bé els seus apetits sensibles, guarda una sana
discreció i «no es deixa endur a seguir les passions del cor» (Ecli 5,2)1. La
temprança sovint és lloada a l'Antic Testament: «No vagis darrera del que et
dóna la gana, aparta't dels teus desigs» (Ecli 18,30). En el Nou Testament és
anomenada «moderació» o «sobrietat»: «Visquem en aquest món amb sobrietat, justícia i pietat» (Tt 2, 12).
Viure bé no és altra cosa que estimar Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i
amb tota l'acció. Li conservem un amor enter (per la temprança) que cap ·
desgràcia no pot fer trontollar (això ve de la fortalesa), que l'obeeix només a
ell (i això és la justícia), que vetlla amatent per discernir totes les coses i no
deixar-se sorprendre de l'engany i la mentida (i això és la prudència)2.

Les virtuts i la gràcia

1266

2015

1810. Les virtuts humanes adquirides amb l'educació, amb actes deliberats i
amb una perseverança sempre represa amb esforç, es purifiquen i s'eleven
per la gràcia divina. Amb l'ajuda de Déu forgen el caràcter i donen facilitat en
la pràctica del bé. L'home virtuós és feliç practicant-les.
1811. No és fàcil per a l'home ferit pel pecat guardar l'equilibri moral. El do
de la salvació pel Crist ens dóna la gràcia necessària per a perseverar en la
recerca de les virtuts. Sempre hem de demanar aquesta gràcia de llum i de
força, hem de recórrer als sagraments, hem de col·laborar amb l'Esperit Sant i
seguir les seves crides a estimar al bé i a guardar-nos del mal.
l. Cf. 37,27-31.

2. St. Agustí, mor. eccl. l , 25, 46.
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II. LES VIRTUTS TEOLOGALS

1812. Les virtuts humanes arrelen en les virtuts teologals que adapten les
facultats de l'home a la participació de la naturalesa divina 1 . Car les virtuts
teologals es refereixen directament a Déu. Disposen els cristians a viure en
relació amb la Santíssima Trinitat. Tenen Déu U i Tri per origen, per motiu i
per objecte.
1813. Les virtuts teologals fonamenten, animen i caracteritzen l'acció moral
del cristià. Informen i vivifiquen totes les virtuts morals. Són infoses per Déu a
l'ànima dels fidels per fer-los capaços d'actuar com a fills seus i merèixer la
vida eterna. Són la penyora de la presència i de l'acció de l'Esperit Sant en les
facultats de l'home. Les virtuts teologals són tres: la fe, l'esperança i la caritat2.
Lafe

2086-2094
2656-2658
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1814. La fe és la virtut teologal per la qual creiem en Déu i en tot allò que ell
ens ha dit i revelat, i que la santa Església ens proposa creure, perquè Déu és
la veritat mateixa. Per la fe «l'home es confia totalment i lliurement a Déu» 3.
Per això el creient mira de conèixer i complir la voluntat de Déu. «El just viurà
per la fe » (Rm 1,17). La fe viva «actua per la caritat» (Ga 5,6).

506

1815. El do de la fe habita en aquell que no ha pecat contra ella4 . Però «la fe

sense les obres és morta» Om 2,26): privada de l'esperança i de l'amor, la fe no
uneix plenament el fidel amb el Crist i no en fa un membre viu del seu Cos.
1816. El deixeble del Crist no solament ha de guardar la fe i viure'n, sinó
que també l'ha de professar, n'ha de donar testimoniatge amb certesa i ha de
difondre-la: «Cal que tots estiguem preparats a confessar el Crist davant els
homes i a seguir-lo pel camí de la creu enmig de les persecucions que no
manquen a l'Església»5. El servei i el testimoniatge de la fe són necessaris per a
la salvació: «Tot aquell qui em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel; i tot aquell qui em negui davant els homes,
el negaré també jo davant el Pare del cel» (Mt 10,32-33).

2471

L'esperança

1817. L'esperança és la virtut teologal per la qual desitgem el Regne del cel i
la vida eterna com la nostra felicitat, bo i posant la confiança en les promeses
del Crist i recolzant, no pas en les nostres forces, sinó en l'auxili de la gràcia
de l'Esperit Sant. «Mantinguem indefectiblement la confessió de l'esperança,
ja que és fidel aquell qui va fer la promesa» (He 10,23). «L'Esperit Sant, ell el
vessà abundosament en nosaltres per Jesucrist, Salvador nostre, a fi que, justifi1. Cf. 2Pe 1,4.

2. lC 13,13.

3. DV 5.

4. Cf. Ce. de Trento: DS 1545.

5. LG 42 ; cf. DH 14.
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cats per la seva gràcia, esdevinguem hereus en la vida eterna que esperem»
(Tt 3,6-7).
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1818. La virtut de l'esperança respon a l'aspiració a la felicitat posada per
Déu en el cor de cada home; assumeix les esperances que inspiren les activitats dels homes; les purifica per ordenar-les al Regne del cel; protegeix del
descoratjament; sosté en tot desempar; eixampla el cor amb l'espera de la
felicitat eterna. L'impuls de l'esperança preserva de l'egoisme i condueix a la
benaurança de la caritat.
1819. L'esperança cristiana continua i completa l'esperança del poble elegit,
que té l'origen i el model en l'esperança d'Abraham, sadollat de les promeses
de Déu amb Isahac i purificat amb la prova del sacrifici1. «Esperant contra tota
esperança, va creure, i abd esdevingué pare de moltes nacions» (Rm 4,18).
1820. L'esperança cristiana es desplega des del principi de la predicació de
Jesús amb l'anunci de les benaurances. Les Benaurances eleven la nostra esperança al Cel, com cap a la nova terra promesa. En marquen el camí a través
de les proves en què es troben els deixebles de Jesús. Però pels mèrits de
Jesucrist i de la seva passió, Déu ens guarda en «l'esperança que no enganya».
L'esperança és «l'àncora de l'ànima, segura i ferma, que penetra( ... ) allà on
Jesús ha entrat per nosaltres com a precursor» (He 6,19-20). També és una
arma que ens protegeix en el combat de la salvació: «Revestim-nos amb la
cuirassa de la fe i de la caritat, i amb el casc de l'esperança de salvació» (l Te
5,8). Ens dóna alegria en les proves: «Alegreu-vos en l'esperança, sigueu pacients en la tribulació» (Rm 12,12). S'expressa i s'alimenta amb l'oració, especialment amb el Parenostre, resum de tot el que l'esperança ens fa desitjar.
1821. Així, doncs, podem esperar la glòria del cel promesa per Déu als qui
l'estimen2 i compleixen la seva voluntat3. En tota circumstància, cadascú ha
d'esperar, amb la gràcia de Déu, que «perseverarà fins a la fi» 4 i aconseguirà la
joia del cel, l'eterna recompensa de Déu per les bones obres fetes amb la
gràcia del Crist. Amb esperança l'Església demana que «tots els homes se salvin» (l Tm 2,4); i aspira a unir-se amb el Crist, el seu Espòs, en la glòria del cel:
Espera, ànima meva, espera. No saps el dia ni l'hora. Vetlla amatent. Tot passa
de pressa, per més que la teva impaciència faci dubtós allò que és cert, i llarg
un temps tan curt. Pensa que com més hagis de lluitar, més proves donaràs de
l'amor que tens a Déu i més t'alegraràs un dia amb l'Estimat en la benaurança i
l'encís que no tindran fi 5.
l. Cf. Gn 17,4-8; 22,1-18. 2. Cf. R.m 8,28-30. 3. Cf. Mt 7,21.
DS 1541. 5. Sta. Teresa de Jesús, excl. 15, 3.

4. Cf. Mt 10,22; cf. Ce. de Trento:
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La caritat

1822. La caritat és la virtut teologal amb què estimem Déu per ell mateix
sobre totes les coses, i el nostre proïsme com a nosaltres mateixos per l'amor
de Déu.

1723

1823. Jesús fa de la caritat el manament nou 1 . Estimant els seus «fins a l'ex-

trem» Qn 13,1), manifesta l'amor que ha rebut del Pare. Estimant-se uns als
altres, els deixebles imiten l'amor que també reben de Jesús. Per això Jesús
diu: «Com m 'ha estimat el Pare, així us he estimat jo; persevereu en el meu
amor» Qn 15,9). Diu també: «Aquest és el meu manament: que us estimeu els
uns als altres, tal com jo us he estimat» On 15,12).

1970

1824. Fruit de l'Esperit i plenitud de la Llei, la caritat guarda els manaments
de Déu i del seu Crist: «Persevereu en el meu amor. Si guardeu els meus
manaments, perseverareu en el meu amor» On 15,9-10)2.

735

1825. El Crist va morir per amor nostre, quan encara nosaltres érem «enemies» (Rm 5,10). El Senyor ens demana que estimem com ell fins i tot els
nostres enemics ( cf. Mt 5,44), que ens fem proïsmes dels més allunyats3, que
estimem els infants4 i els pobres com a ell mateix5.

604

L'apòstol sant Pau ens ha deixat un quadre incomparable de la caritat: «La
caritat és pacient, és bondadosa, la caritat no té enveja, no es vanagloria, no
s'enorgulleix, no és insolent, no cerca el propi interès, no s'irrita, no té en
compte el mal, no s'alegra de la injustícia, sinó que s'alegra amb la veritat; tot
ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta» (lCo 13,4-7).
1

1826. «Si no tingués caritat, diu encara l'Apòstol, jo no seria res ... » I tot allò

que és privilegi, servei i àdhuc virtut.. . «si no tingués caritat, de res no em
serviria» (lCo 13,1-4). La caritat és superior a totes les virtuts. És la primera de
les virtuts teologals: «Mentrestant subsisteixen la fe , l'esperança i la caritat,
totes aquestes tres; però la més gran de totes és la caritat» (lCo 13,13).
1827. L'exercici de totes les virtuts és animat i inspirat per la caritat. Aquesta
és el «vincle de la perfecció» (Col 3,14). És la/arma de les virtuts; les articula i
les ordena entre elles; és la font i el terme de la manera cristiana de practicaries. La caritat assegura i purifica la nostra potència humana d 'estimar. L'eleva a
la perfecció sobrenatural de l'amor diví.
1828. La pràctica de la vida moral animada per la caritat dóna al cristià la
llibertat espiritual dels fills de Déu. El cristià ja no es troba davant de Déu com
un esclau, amb por servil, ni com el mercenari que espera la paga, sinó com el
fill que correspon a l'amor «d'aquell que ens ha estimat primer» (lJn 4,19):
l. Cf. Jn 13, 34.
25,40.45.

2. Cf. Mt 22 ,40; Rm 13,8-10.

3. Cf. Lc 10,27-37.

4. Cf. Me 9,37.

5. Cf. Mt
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O bé ens apartem del mal per por del càstig - i així ens comportem com
l'esclau-, o bé busquem l'al·licient de la recompensa - i ens assemblem als
mercenaris-, o bé, finalment, obeïm pel bé mateix i l'amor d'aquell qui mana
( ... ) i llavors ens comportem com els fills1.

2540

1829. La caritat té com afruits el goig, la pau i la misericòrdia; exigeix la
pràctica del bé i la correcció fraterna; és benvolent; desvetlla la reciprocitat i
es manté desinteressada i liberal; és amistat i comunió:
El coronament de totes les nostres obres és l'amor. En ell i ha el fi. Per aconse- guir-lo correm. Cap a ell anem. I un cop hi arribem, en ell reposarem 2.
Ill. ELS DONS I ELS FRUITS DE L'ESPERIT SANT

1830. La vida moral dels cristians se sosté amb els dons de l'Esperit Sant.
Aquests dons són disposicions permanents que fan l'home dòcil als impulsos
de l'Esperit Sant.
1266, 1299

1831. Els set dons de l'Esperit Sant són: saviesa, enteniment, consell, fortalesa, ciència, pietat i temor de Déu. Pertanyen en plenitud al Crist, Fill de David3.
Completen i perfeccionen les virtuts d'aquells que els reben. Fan els fidels
dòcils a obeir amb promptitud les inspiracions divines.
Que el vostre Esperit em condueixi per terra plana (Sl 143,10).
Tots els qui són portats per l'Esperit de Déu són efectivament fills de Déu( ...).
Fills i també hereus; hereus de Déu, cohereus del Crist (Rm 8,14.17).

736

1832. Els.fruits de l'Esperit són perfeccions que l'Esperit Sant forma en nosaltres, com a primícies de la glòria eterna. La Tradició de l'Església n'enumera
dotze: «caritat, goig, pau, paciència, longanimitat, bondat, benignitat, mansuetud, fidelitat, modèstia, continència i castedat» (Ga 5,22-23 Vulg.).
EN RESUM

1833. La virtut és una disposició habitual i/erma afer el bé.
1834. Les virtuts humanes són disposicions estables de l'enteniment i de la voluntat, que regulen els nostres actes, ordenen les nostres passions i guien
la nostra conducta segons la raó i la fe. Es poden agrupar entom de
quatre virtuts cardinals: prudència, justícia, fortalesa, i temprança.
1835. La prudència disposa la raó pràctica a discernir, en tota circumstància, el nostre bé veritable i a escollir els mitjans justos per dur-lo a
terme.
l. St. Basili, reg. fus. prol. 3.

2. St. Agustí, ep Jo. 10, 4.

3. Cf. Is 11 ,1-2.
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1836. La justícia consisteix en la voluntat ferma i constant de donar a Déu i
al proïsme allò que els és degut.
1837. La fortalesa assegura, en les dificultats, la fermesa i la constància en
la pràctica del bé.
1838. La temprança modera l'atractiu dels plaers sensibles i procura l'equilibri en l'ús dels béns creats.
1839. Les virtuts morals creixen amb l'educació, amb els actes deliberats i
amb la perseverança en l'esforç. La gràcia divina les purifica i les
eleva.
1840. Les virtuts teologals disposen els cristians a viure en relació amb la
Santíssima Trinitat. Tenen Déu per origen, per motiu i per objecte:
Déu conegut per la fe, esperat i estimat per ell mateix.
1841. Hi ha tres virtuts teologals: la fe, l'esperança i la caritat1. Informen i
vivifiquen totes les virtuts morals.
1842. Per la fe creiem en Déu i en tot el que ens ha revelat i la santa Església
ens proposa creure.
1843. Per l'esperança desitgem i esperem de Déu, amb plena confiança, la
vida eterna i les gràcies per merèixer-la.
1844. Per la caritat estimem Déu més que totes les coses i el proïsme com a
nosaltres mateixos per l'amor de Déu. La caritat és el «vincle de la
perfecció» (Col 3,14) i laforma de totes les virtuts.
1845. Els set dons de l'Esperit Sant concedits als cristians són: saviesa, enteniment, consell, fortalesa, ciència, pietat i temor de Déu.

ARTICLE 8 El pecat
I. IA MISERICÒRDIA I EL PECAT

1846. L'Evangeli és la revelació, en Jesucrist, de la misericòrdia de Déu envers els pecadors 2 . L'àngel ho anuncia aJosep: «Li has de posar per nom Jesús,
perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats» (Mt 1,21). I el mateix trobem
en l'Eucaristia, sagrament de la redempció: «A..ixò és la meva sang de l'aliança,
que serà vessada per a una multitud en remissió dels pecats» (Mt 26,28).
1847. «Déu, que ens ha creat sense nosaltres, no ens salvarà sense nosaltres3•
L'acolliment de la seva misericòrdia reclama de nosaltres la confessió de les
l. Cf. lC 13,13

2. Cf. Lc 15.

3. St. Agustí, serm. 169, 11, 13.
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nostres faltes. «Si diem: No tenim pecat, ens enganyem a nosaltres mateixos, i
la veritat no està en nosaltres. Si confessem els nostres pecats, és fidel i just per
a perdonar-nos els pecats i purificar-nos de tota injustícia» (lJn 1,8-9).
385

1848. Com diu sant Pau, «on abundà el pecat, sobreabundà la gràcia». Però
per fer la seva obra, la gràcia ha de descobrir el pecat per convertir el nostre
cor i donar-nos «la justícia per a la vida eterna, per Jesucrist, Senyor nostre»
(Rm 5,20-21). Com un metge que neteja la nafra abans de curar-la, Déu, amb la
seva Paraula i el seu Esperit, projecta una llum viva sobre el pecat:
La conversió requereix que es faci llum sobre el pecat,. Suposa el judici interior

1433

de la consciència. Hi podem veure la prova de l'acció de l'Esperit de veritat al
fons de tot de l'home, i això és, al mateix temps, el començament d'un nou do
de la gràcia i de l'amor: «Rebeu l'Esperit Sant». Així, en aquesta «il·luminació
del pecat», hi descobrim un doble do: el do de la veritat de la consciència i el
do de la certesa de la redempció. L'Esperit de veritat és el Consolador1.

II. IA DEFINICIÓ DEL PECAT
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1849. El pecat és una falta contra la raó, la veritat i la consciència recta; és un
mancament a l'amor veritable, envers Déu i envers el proïsme, a causa d'una
adhesió perversa a certs béns. Fereix la naturalesa de l'home i atempta contra
la solidaritat humana. Ha estat definit com «una paraula, una acció o un desig
contra la llei eterna» 2•
1850. El pecat és una ofensa a Déu: «Contra vós, contra vós sol he pecat, i
allò que ofèn els vostres ulls, jo ho he fet» (Sl 51,6). El pecat s'alça contra
l'amor de Déu per nosaltres i separa d'ell els nostres cors. Com el pecat primer, és una desobediència, una revolta contra Déu, per part de la voluntat,
amb la pretensió d'arribar a ser «com déus», coneixedors i definidors del bé i
del mal (Gn 3,5). Així el pecat és «amor d'un mateix fins al menyspreu de
Déu» 3. Amb aquesta exaltació orgullosa d'un mateix, el pecat s'oposa diametralment a l'obediència de Jesús que duu a terme la salvació4.
1851. En la passió, on la misericòrdia del Crist el va vèncer, és allí on el pecat
mostra sobretot la seva violència múltiple: incredulitat, odi assassí, rebuig i
mofes per part dels dirigents i del poble, covardia de Pilat i crueltat dels soldats, traïció de Judes, tan dura per a Jesús, negacions de Pere i abandó dels
l. DeV 31. 2. St. Agustí, Faust. 22, 27; st. Tomàs d'Aquino, s. th. 1-2,
4. Cf. Fl 2,6-9.

3. St. Agustí, civ. 14, 28.
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deixebles. Però, en aquella mateixa hora de les tenebres i del Príncep d'aquest
món 1 , el sacrifici del Crist esdevé secretament la font inesgotable d'on brollarà
el perdó dels nostres pecats.

2746
616

Ill. LA DIVERSITAT DE PECATS

1852. La varietat dels pecats és gran. L'Escriptura en presenta moltes llistes.
La carta als Gàlates oposa les obres de la carn al fruit de l'Esperit: «Són prou
manifestes les obres de la carn, que són: fornicació, impuresa, llibertinatge,
idolatria, màgia, enemistats, discòrdies, gelosies, indignacions: disputes, dissensions, divisions, enveges, embriagueses, orgies i altres coses semblants,
sobre les quals us previnc, com ja us hi vaig prevenir, que els qui cometen tals
coses no posseiran en herència el Regne de Déu» (Ga 5,19-21)2.
1853. Com passa en tot acte humà, podem distingir els pecats per raó de l'objecte, o
segons les virtuts a què s'oposen, per excés o per defecte, o segons els manaments als
quals són contraris. També podem classificar-los segons que es refereixin a Déu, al
proïsme o a un mateix. Podem dividir-los en pecats espirituals i carnals, o també en
pecats de pensament, de paraula, d'obra o d'omissió. L'arrel del pecat és dins el cor de
l'home, en la seva voluntat lliure, segons la doctrina del Senyor: «Del cor provenen
pensaments dolents, homicidis, adulteris, fornicacions, furts, falsos testimonis, injúries.
Aquestes són les coses que fan impur un home» (Mt 15,19-20). Dins el cor hi ha també
la caritat, principi de les obres bones i pures, que el pecat malmet.

1751
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N. LA GRAVETAT DEL PECAT: PECAT MORTAL I VENIAL

1854. Cal valorar els pecats segons la seva gravetat. Ja ben perceptible a l'Escriptura3, la distinció entre pecat mortal i pecat venial s'ha imposat en la Tradició de l'Església. L'experiència dels homes la corrobora.
1855. El pecat mortal destrueix la caritat en el cor de l'home amb una infracció greu de la Llei de Déu; desvia l'home de Déu, que és el seu fi últim i la seva
felicitat, preferint un bé inferior.
El pecat venial no destrueix la caritat, per bé que l'ofèn i la fereix.
1856. El pecat mortal ataca en nosaltres el principi vital que és la caritat. Per
això fa necessària una nova iniciativa de la misericòrdia de Déu i una conversió del cor que es realitza normalment amb el sagrament de la Reconciliació:
Quan la voluntat elegeix una cosa de per si contrària a la caritat, amb la qual
s'ordena a l'últim fi, el pecat, pel seu objecte mateix, té allò que el fa mortal
( ... ) tant si és contra l'amor a Déu, com la blasfèmia, el perjuri, etc., com si és
l. Cf.Jn 14,30.

lJn 5,16-17.

2. Cf. Rm 1,28-32; lCo 6,9-10; Ef5,3-5; Col 3,5-8; lTm l, 9-10; 2Tm 3,2-5.

3. Cf.
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contra l'amor al proïsme, com l'homicidi, l'adulteri, etc. ( ... ) Per contra, quan
la voluntat del pecador es decideix algun cop per una cosa que conté en si un
desordre, però no pas contra l'amor a Déu i al proïsme, com la paraula supèrflua, la gresca immoderada, etc., llavors aquests pecats són venials 1 .

1857. Perquè un pecat sigui mortal s'han de complir alhora tres condicions:
«És pecat mortal tot pecat que té per objecte una matèria greu i es comet amb
plena consciència i amb propòsit deliberat» 2 •
2072
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1858. La matèria greu és precisada pels deu manaments, segons la resposta
de Jesús al jove ric: «No matis, no cometis adulteri, no robis, no llevis fals
testimoni, no facis cap frau, honra el pare i la mare» (Me 10,19). La gravetat
dels pecats és més o menys gran; un assassinat és més greu que un robatori.
També cal considerar la qualitat o condició de les persones perjudicades: un
acte de violència contra els pares és més greu que no pas contra un estrany.
1859. El pecat mortal exigeix un ple coneixement i un ple consentiment.
Pressuposa el coneixement del caràcter pecaminós de l'acte, de la seva oposició a la Llei de Déu. Suposa també un consentiment prou deliberat perquè
sigui una elecció personal. La ignorància afectada i l'enduriment del cor3 no
disminueixen gens, sinó que l'augmenten, el caràcter voluntari del pecat.
1860. La ignorància involuntària pot disminuir i fins excusar la imputabilitat d'una falta greu. Però no es pot suposar de ningú que ignori els principis
de la llei moral inscrits en la consciència de tothom. Els impulsos de la sensibilitat, les passions, també poden reduir el caràcter voluntari i lliure de la falta,
així com les pressions exteriors o les pertorbacions patològiques. El pecat per
malícia, per elecció deliberada del mal, és el més greu.
1861. El pecat mortal és una possibilitat radical de la llibertat humana, igual
que l'amor. Comporta la pèrdua de la caritat i la privació de la gràcia santificant, és a dir, de l'estat de gràcia. Si no és rescatat amb el penediment i el
perdó de Déu, causa l'exclusió del Regne del Crist i la mort eterna de l'infern,
ja que la nostra voluntat té el poder d'elegir per sempre, sense retractació
possible. Però, si bé podem jutjar que un acte és, d'ell mateix, pecat mortal,
hem de deixar el judici sobre les persones a la justícia i a la misericòrdia de
Déu.
1862. Es comet un pecat venial quan, en matèria lleu, no s'observa la mesura
prescrita per la llei moral, o bé quan es desobeeix la llei moral en matèria
greu, però sense un coneixement ple o sense un consentiment total.

1394

1863. El pecat venial afebleix la caritat: revela una afecció desordenada als
béns creats; impedeix els progressos de l'ànima en l'exercici de les virtuts i la
l. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 1-2, 88, 2.

2. RP 17.

3. Cf. Me 3,5-6; Lc 16,19-31.
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pràctica del bé moral; mereix penes temporals. El pecat venial deliberat i que
queda sense penediment ens disposa de mica en mica a cometre el pecat
mortal. Però el pecat venial no trenca l'aliança amb Déu. És humanament
reparable amb la gràcia de Déu. «No priva de la gràcia santificant o deïficant,
ni de la caritat, ni tampoc, per consegüent, de la felicitat eterna» 1 :

1472

Mentre viu en la carn, l'home no pot evitar tot pecat, almenys pel que fa als
pecats lleus. Però aquests pecats que nosaltres diem lleus, no els tinguis per
lleugers. Si els tens per lleugers quan els peses, tremola quan els comptes.
Molts objectes lleugers fan una gran massa; moltes gotes omplen un riu;
molts grans fan una pila. Quina és, doncs, la nostra esperança? Primer de tot,
la confessió ... 2

1864. «Tot pecat i tota injúria seran perdonats als homes, però la injúria
contra l'Esperit no serà pas perdonada» (Mt 12,31)3. La misericòrdia de Déu
no té límits, però el qui es nega deliberadament a acollir la misericòrdia de
Déu amb el penediment rebutja el perdó dels seus pecats i la salvació oferta
per l'Esperit Sant4. Un enduriment així pot portar a la impenitència final i a la
perdició eterna.

2091
103 7

V. LA PROLIFERACIÓ DEL PECAT

1865. El pecat crea un entrenament al pecat; engendra el vici amb la repetíció dels mateixos actes. En resulten inclinacions perverses que enfosqueixen
la consciència i corrompen l'apreciació concreta del bé i del mal. Així el pecat
tendeix a reproduir-se i a reforçar-se, però no pot destruir el sentit moral fins
a l'arrel.
1866. Els vicis poden ser classificats segons les virtuts que contrarien, o
també referits als pecats capitals que l'experiència cristiana ha distingit seguint sant Joan Cassià i sant Gregori el Gran5 . S'anomenen capitals, perquè
engendren altres pecats, altres vicis. Són la supèrbia, l'avarícia, la luxúria, la
ira, la gola, l'enveja i la peresa o accídia.
1867. La tradició catequètica també recorda que hi ha uns pecats que «clamen venjança davant de Déu». Clamen al cel: la sang d'Abel6; el pecats de
Sodoma7 ; el clam del poble oprimit a Egipte 8; la queixa de l'estranger, de la
vídua i de l'orfe9; la injustícia contra els obrers 1º.
1868. El pecat és un acte personal. A més, tenim una responsabilitat en els
pecats que d'altres han comès, quan hi cooperem:
l. RP 17. 2. St. Agustí, ep.Jo. l , 6. 3. Cf. Me 3,29; Lc 12,10. 4. Cf. DeV 46. 5. Mor. 31, 45 .
6. Cf. Gn 4,10. 7. Cf. Gn 18,20; 19,13. 8. Cf. Ex 3,7-10. 9. Cf. Ex 22,20-22. 10. Cf. Dt
24,14-15; Jm 5,4.
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- participant-hi directament i voluntàriament;
- manant-los, aconsellant-los, lloant-los o aprovant-los;
- no denunciant-los o no impedint-los, quan hi ha obligació de fer-ho ;
- protegint els qui cometen el mal.

1869. Així el pecat fa que els homes siguin còmplices els uns dels altres i que
regnin entre ells la concupiscència, la violència i la injustícia. Els pecats provoquen situacions socials i institucions contràries a la Bondat divina. Les «estructures de pecat» són l'expressió i l'efecte dels pecats personals. Indueixen les
víctimes a cometre el mal per la seva banda. En un sentit analògic són un
«pecat social» 1 .

EN RESUM

1870. «Déu ha reclòs tots els homes en la desobediència per tenir amb tots
misericòrdia» (Rm 11,32).
1871. El pecat és «una paraula, un acte o un desig contraris a la llei eterna»2. És una ofensa a Déu. S'alça contra Déu amb una desobediència
contrària a l'obediència del Crist.
1872. El pecat és un acte contrari a la raó. Fereix la naturalesa de l'home i
atempta contra la solidaritat humana.
1873. L'arrel de tots els pecats és al cor de l'home. Les seves espècies i la seva
gravetat es basen, sobretot, en l'objecte.
1874. Escollir deliberadament - això és, amb coneixement i voluntatuna cosa greument contrària a la llei divina i al fi últim de l'home, és
cometre un pecat mortal. Aquest pecat destrueix en nosaltres la caritat, sense la qual la felicitat eterna és impossible. Sense el penediment,
el pecat mortal porta a la mort eterna.
1875. El pecat venial constitueix un desordre moral, que pot ser reparat per
la caritat que deixa subsistir en nosaltres.
l. Cf. RP 16.

2. St. Agustí, Faust. 22.
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1876. La repetició dels pecats,fins si són venials, engendra els vicis, entre els
quals destaquen els pecats capitals.

CAPÍTOL SEGON

La comunitat humana
1877. La vocació de la humanitat consisteix a manifestar la imatge de Déu i
ésser transformat a imatge del Fill Unigènit del Pare. Aquesta vocació revesteix una forma personal, ja que cada persona humana és cridada a la benaurança divina. Però també s'estén al conjunt de la comunitat humana.

ARTICLE l

355

La persona i la societat

l. EL CARÀCTER COMUNITARI DE LA VOCACIÓ HUMANA

1878. Tots els homes són cridats al mateix fi: Déu. Hi ha una certa semblança entre la unitat de les persones divines i la fraternitat que els homes han
d'instaurar entre ells en la veritat i l'amor1 . L'amor al proïsme és inseparable
de l'amor a Déu.

1702

1879. La persona humana necessita la vida social. Aquesta no constitueix,
d'ella mateixa, per a la persona, quelcom sobreposat, sinó una exigència de
la seva naturalesa. Per l'intercanvi amb altres, la reciprocitat dels serveis i el
diàleg entre els germans, l'home desenrotlla les seves virtualitats; respon a la
seva vocació 2 •

1936

1880. Una societat és un conjunt de persones lligades d'una manera orgànica
per un principi d'unitat que ultrapassa cadascuna d'elles. Assemblea a la vegada visible i espiritual, una societat perdura en el temps: recull el passat i
prepara l'esdevenidor. Per ella, cada home es constitueix «hereu», rep uns «talents» que enriqueixen la seva identitat i que ell ha de fer fructificar 3 . Amb raó,
cada persona es deu amb abnegació a les comunitats de què forma part i ha de
respectar les autoritats que tenen la responsabilitat i la comesa del bé comú.

771

1881. Cada comunitat es defineix pel seu fi i obeeix, en conseqüència, a
regles específiques, però «la persona humana és i ha de ser el principi, el
subjecte i el fi de totes les institucions socials» 4 •
1882. Algunes societats, com la família i la ciutat, corresponen més immediatament a la naturalesa de l'home. Li són necessàries. Per afavorir la participació
l. Cf. GS 24, § 3.

2. Cf. GS 25, § l.

3. Cf. Lc 19,3.15.

4. GS 25, § l.

1929

1913
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d'un nombre més gran de persones a la vida social, cal encoratjar la creació
d'associacions i d'institucions de lliure iniciativa «amb finalitats econòmiques,
culturals, socials, esportives, recreatives, professionals, polítiques, tant a l'interior de les comunitats polítiques com a nivell mundial»1 . Aquesta «socialització» expressa igualment la tendència natural que empeny els homes a associar-se, per tal d'aconseguir els objectius que excedeixen les capacitats
individuals. Desenvolupa les qualitats de la persona, particularment el seu
sentit d'iniciativa i de responsabilitat, i ajuda a garantir els seus drets 2.

2431

307

302

1883. La socialització presenta també perills. Una intervenció massa intensa
de l'Estat pot amenaçar la llibertat i la iniciativa personals. La doctrina de l'Església ha elaborat el principi de subsidiarietat, segons el qual, «una estructura
social d'ordre superior no ha d'interferir-se en la vida interna d'un grup social
d'ordre inferior; no l'ha de privar de les seves competències, sinó que més
aviat l'ha de sostenir en cas de necessitat i l'ha d'ajudar a coordinar la seva
acció amb la dels altres components socials, amb vista al bé comú»3•
1884. Déu no ha volgut reservar-se per a ell tot sol l'exercici de tots els
poders. Deixa a cada ésser creat les funcions que pot exercir, segons les capacitats de la naturalesa que li és pròpia. En la vida social cal imitar aquesta
manera de governar. El capteniment de Déu en el governament del món, que
testimonia el seu gran respecte envers la llibertat humana, ha d'inspirar la
saviesa dels qui governen les comunitats humanes. Han de comportar-se com
a ministres de la providència divina.
1885. El principi de subsidiarietat s'oposa a totes les formes de col·lectivisme. Marca els límits de la intervenció de l'Estat. Mira d'harmonitzar les relacions entre els individus i les societats. Tendeix a instaurar un veritable ordre
internacional.
II. 1A CONVERSIÓ I 1A SOCIETAT

1779

1886. La societat és indispensable en la realització de la vocació humana. Per
atendre aquest fi, cal que sigui respectada la jerarquia justa dels valors que
«subordina les dimensions materials i instintives a les interiors i espirituals» 4.
La vida en societat s'ha de considerar, sobretot, com una realitat d'ordre espiri-

2500

tual. És, en efecte, intercanvi de coneixements a la llum de la veritat, exercici
de drets i compliment de deures, emulació en la recerca del bé moral, comunió en el noble goig de la bellesa en totes les seves expressions legítimes,
disposició permanent a comunicar amb els altres allò que hi ha de millor en
l. MM 60.
36.

2. Cf. GS 25, § 2; CA 12.

3. CA 48, cf. Pius XI, enc. «Quadragesimo anno ».

4. CA

La,
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nosaltres mateixos i aspiració comuna a un constant enriquiment espiritual.
Aquests són els valors que han d'animar i orientar l'activitat cultural, la vida
econòmica, l'organització social, els moviments i els règims polítics, la legislació i totes les altres expressions de la vida social en la seva evolució incessanr1.

1887. El capgirament dels mitjans i dels fins2, que porta a donar valor de fi
últim allò que no és més que un mitjà que hi porta, o a considerar les persones com purs mitjans amb vista a un fi, crea estructures injustes que «fan
difícil i pràcticament impossible una conducta cristiana segons els manaments del Legislador diví» 3 •
1888. Llavors cal apel·lar a les capacitats espirituals i morals de la persona i
a l'exigència permanent de la seva conversió interior, a fi d'obtenir canvis
socials que estiguin realment al seu servei. Ara, la prioritat reconeguda a la
conversió del cor no elimina, sinó que imposa l'obligació d'aportar a les institucions i a les condicions de vida, quan provoquen el pecat, els sanejaments
que calguin perquè s'avinguin amb les normes de la justícia i afavoreixin el
bé, en lloc de posar-li obstacles4.
1889. Sense l'auxili de la gràcia, els homes no sabrien «descobrir el camí,
de vegades estret, entre la mesquinesa que cedeix al mal i la violència que
es fa la il·lusió de combatre'l i l'agreuja» 5. És el camí de la caritat, és a dir, de
l'amor a Déu i al proïsme. La caritat representa el manament social més
gran. Respecta els altres i els seus drets. Exigeix la pràctica de la justícia, i
ella sola ens en fa capaços. Inspira una vida de lliurament de si mateix: «El
qui busqui de salvar la seva vida, la perdrà; i el qui la perdi, la conservarà»
(Lc 17,33).
EN RESUM

1890. Hi ha una cena semblança entre la unitat de les persones divines i la

fraternitat que els homes han d 'instaurar entre ells.
189 1. Per desenrotllar-se d 'acord amb la seva naturalesa, la person,( hu-

mana necessita la vida social. Algunes societats, com la Jam í!iti i la
ciutat, corresponen més immediatament a la naturalesa de l 'home.
1892. «La persona humana és i ha de ser elprincipi, el subjecte i elfi de totes

les institucions socials» 6•
18 93. Cal encoratjar una àmplia panicipació en associacions i institu-

cions de lliure elecció.
l. PT 35.

2. Cf. CA 41.

6. GS 25, § l.

3. Pius XII, discurs de l'l de juny de 1941.

4. Cf. LG 36.

5. CA 25.
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1894. Segons el principi de subsidiarietat, ni l'Estat ni cap societat superior
no tenen el dret d'absorbir la iniciativa i la responsabilitat de les per-·
sones i els cossos socials intermedis.
1895. La societat ba d 'afavorir l'exercici de les virtuts, i no posa,r-hi obstacle.
Ha d'inspirar-se en una justa jerarquia de valors.
1896. On el pecat perverteix el clima social, cal apel·lar a la conversió dels
cors i a la gràcia de Déu. La caritat empeny a fer refonnes justes. Fora
de l'Evangeli~ la qüestió social no té solució. 1.

ARTICLE 2 La participació en la vida social
I. L'AUTORITAT

2234

1897. «La vida social mancaria d 'ordre i de fecunditat sense la presència
d'homes legítimament investits d'autoritat que assegurin la salvaguarda de les
institucions i procurin, en la mesura suficient, el bé comú» 2•
Anomenem <<autoritat» aquella qualitat en virtut de la qual les persones o les
institucions donen llei i ordres als homes i esperen l'obediència d'aquests.
1898. Tota comunitat humana necessita una autoritat que la regeixi3. Aquesta
autoritat té el fonament en la naturalesa humana. És necessària per a la unitat
de la societat. La seva funció és assegurar tant com sigui possible el bé comú
de la societat.

2235

1899. L'autoritat exigida per l'ordre moral emana de Déu: «Que tothom se
sotmeti a les autoritats que governen, perquè no hi ha autoritat que no vingui
de Déu, i les que existeixen són constituïdes per Déu. De manera que el qui
s'oposa a l'autoritat, es rebel·la contra l'ordenació de Déu; i els qui es rebel·len .
es guanyaran la pròpia condemnació» (Rm 13,1-2)4.

2238

1900. El deure d'obediència imposa a tothom de retre a l'autoritat els honors que li són deguts, i respectar-la segons els seus mèrits, amb agraïment i
benvolença envers les persones que l'exerceixen.

2240

La pregària més antiga de l'Església a favor de l'autoritat política va sortir de la

ploma del papa sant Climent de Roma5:
«Concediu-los, Senyor, la santedat, la pau, la concòrdia i l'estabilitat, perquè
exerceixin sense destorb la sobirania que vós els heu atorgat. Vós, Senyor, Rei
celestial dels segles, doneu als fills dels homes la glòria, l'honor i el poder
sobre les coses de la terra. Dirigiu, Senyor, el seu consell, segons allò que és
l . Cf. CA 3. 2. PT 46. 3. Cf. Lleó XIII, enc. «Immortale Dei»; enc. «Diuturnum illud».
lPe 2,13-17. 5. Cf. ja lTm 2,1-2.

4. Cf.
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bo, segons el que és agradable als vostres ulls, a fi que us trobin propici,
exercint amb pietat, amb pau i mansuetud, el poder que els heu donat» 1.

1901. L'autoritat ve de l'ordre que Déu ha fixat, «però la determinació del
règim i la designació dels governants han de ser deixades a la lliure voluntat
dels ciutadans» 2 •
La diversitat de règims polítics és moralment admissible, mentre concorrin al

bé legítim de la comunitat que els adopta. Els règims la naturalesa dels quals
és contrària a la llei natural, a l'ordre públic i als drets fonamentals de les
persones, no poden realitzar el bé comú de les nacions on s'han imposat.

2242

1902. L'autoritat no treu d'ella mateixa la seva legitimitat moral. No pot captenir-se d'una manera despòtica, sinó que ha d'actuar per al bé comú, com una
«força moral basada sobre la llibertat i el sentit de la responsabilitat» 3:

1930

legislació humana no té caràcter de llei si no va d'acord amb la recta raó; en
això es veu que treu la seva força de la llei eterna. En la mesura que s'aparta de
la raó, cal declarar-la injusta, car aleshores no verifica la definició de la llei, i és
més aviat una forma de violència4 •

1951

La

1903. L'autoritat només s'exerceix legítimament si cerca el bé comú del grup
que presideix i si, per aconseguir-lo, empra mitjans moralment lícits. Si s'escau que els dirigents dictin lleis injustes o prenguin mesures contràries a
l'ordre moral, aquestes disposicions no poden obligar en consciència. «En
aquest cas l'autoritat es desfà del tot i degenera en opressió» 5.

2242

1904. «És preferible que un poder s'equilibri amb altres poders i altres esferes de competència que el mantinguin en el seu límit just. Aquest és el
principi de l"'Estat de dret", en el qual és sobirana la llei i no la voluntat
arbitrària dels homes» 6 •
II. EL BÉ COMÚ

1905. D'acord amb la naturalesa social de l'home, el bé de cadascun es troba
necessàriament relacionat amb el bé comú. I aquest no pot definir-se sinó
amb referència a la persona humana:
No visqueu aïllats, tancats en vosaltres mateixos, com si ja estiguéssiu justificats. Reuniu-vos per buscar junts allò que interessa a tots 7 .

1906. Per bé comú cal entendre «la suma d'aquelles condicions de la vida
· social que permeten, tant a les col·lectivitats com a cada un dels membres,
d 'assolir amb més perfecció i rapidesa la pròpia perfecció» 8 • El bé comú inte1. St. Climent de Roma, cor. 61 , 1-2. 2. GS 74, § 3. 3. GS 74, § 2. 4. St. Tomàs d'Aquino, s.
th. 1-2, 93, 3 ad 2. S. PT 51. 6. CA 44. 7. Bernabé, ep. 4, 10. 8. GS 26, § l ; cf. GS 74, § l.
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ressa la vida de tots. Reclama la prudència de cadascun i més encara dels qui
exerceixen l'autoritat. Comporta tres elements essencials:
1929

2106

2441

2304
2310

2244

2438

1881

1907. Suposa, en primer lloc, el respecte de la persona com a tal. En nom del
bé comú, els poders públics tenen obligació de respectar els drets fonamentals i inalienables de la persona humana. La societat ha de permetre que cadascun dels seus membres realitzi la seva vocació. En particular, el bé comú
resideix en les condicions d'exercici de les llibertats naturals que són indispensables per al desenrotllament de la vocació humana: «Així: dret a obrar
segons la recta norma de la seva consciència, a la protecció de la seva vida
privada i a una justa llibertat, també en matèria religiosa»1 .
1908. En segon lloc, el bé comú demana el benestar social i el desenvolupament del grup. El desenvolupament és el resum de tots els deures socials. No
hi ha dubte que és propi de l'autoritat decidir, en nom del bé comú, entre els
diversos interessos particulars. Però ha de fer accessible a cadascun allò de
què té necessitat per a mantenir una vida verament humana: alimentació, vestit, sanitat, treball, educació i cultura, informació convenient, dret a fundar una
família 2, etc.
1909. En fi, el bé comú reclama la pau, és a dir, l'estabilitat d'un ordre just.
Suposa, doncs, que l'autoritat assegura, amb mitjans honestos, la seguretat de
la societat i la dels seus membres. Aquí es basa el dret a la legítima defensa
personal i col·lectiva.
1910. Cada comunitat humana posseeix un bé comú que li permet de poderse reconèixer com a tal, i és en la comunitat política on això es realitza completament. Pertoca a l'Estat defensar i promoure el bé comú de la societat civil,
dels ciutadans i dels cossos intermedis.
1911. Les dependències humanes s'intensifiquen. S'estenen de mica en mica
a tota la terra. La unitat de la família humana, aplegant uns éssers que gaudeixen d'una dignitat natural igual, implica un bé comú universal. Això demana
una organització de la comunitat de les nacions capaç de «proveir a les diverses necessitats dels homes, tant en el camp de la vida social - alimentació,
salut, educació. .. ,- com en diverses circumstàncies particulars que es poden
presentar en algunes bandes, per exemple ... posar remei a les dissorts dels
refugiats escampats per tot el món, ajudar els emigrants i les seves famílies» 3.
1912. El bé comú sempre s'orienta al progrés de les persones: «L'ordenació de
les coses s'ha de sotmetre a l'ordre de les persones, i no al revés» 4. Aquest ordre
té per fonament la veritat, s'edifica amb la justícia i és vivificat per l'amor.
l. GS 26, § 2.

2. Cf. GS 26, § 2.

3. GS 84, § 2.

4. GS 26, § 3.
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III. RESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ

1913. La participació és el compromís voluntari i generós de la persona en
els intercanvis socials. Cal que tothom participi, cadascun des del seu lloc i
funció, en el foment del bé comú. És un deure inherent a la dignitat de la
persona humana.
1914. La participació es realitza primordialment complint bé les funcions a
què un s'ha compromès amb responsabilitat personal dintre un camp determinat. Amb la cura dedicada a l'educació de la seva família i fent a consciència
el seu treball, l'home participa en el bé dels altres i de la societat1 .
1915. Els ciutadans, tant com els sigui possible, han de prendre una part
activa en la vida pública. Les modalitats d'aquesta participació poden variar
d'un país a l'altre o d 'una cultura a l'altra. «És de lloar la forma de procedir de
les nacions on la majoria dels ciutadans, dins una veritable llibertat, prenen
part en els assumptes públics» 2.
1916. La participació de tots en el foment del bé comú implica, com tot
deure ètic, una conversió constant i renovada dels qui formen part de la societat. El frau o d'altres subterfugis amb què alguns s'escapen de les obligacions
de la llei o de les prescripcions del deure social, han de ser francament condemnats, ja que són incompatibles amb les exigències de la justícia. Cal ocupar-se de l'expansió de les institucions que milloren les condicions de la vida
humana3.
1917. Pertoca als qui exerceixen l'autoritat d'afermar els valors que atreuen
la confiança dels membres del grup i els inciten a posar-se al servei dels seus
semblants. La participació comença per l'educació i la cultura. «Amb raó podem pensar que el destí de la humanitat futura es troba en mans d'aquells qui
poden donar a les generacions que han de venir raons de viure i d'esperar»4.

EN RESUM

1918. «No hi ha autoritat que no vingui de Déu, i les que existeixen són
constituïdes per Déu » (Rm 13,J).
1919. Tota comunitat humana té necessitat d'una autoritat per mantenir-se
i desenrotllar-se.
l. Cf. CA 43.

2. GS 31, § 3.

3. Cf. GS 30, § l.

4. GS 31 , § 3.
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«La, comunitat política i l'autoritat pública es fonamenten en la naturalesa humana, i doncs entren en l'ordre preestablert per Déu »1.

1921. L'autoritat s'exerceix d'una manera legítima si procura el bé comú de

la societat. Per aconseguir-lo, ha d'emprar mitjans moralment acceptables.
1922.

diversitat dels règims polítics és legítima, mentre concorrin al bé de
la comunitat.

La,

1923. L'autoritat política ha d'actuar dintre els límits de l'ordre moral i ha

de garantir les condicions de l'exercici de la llibertat.
1924. El bé comú comprèn «la suma d'aquelles condicions de la vida social

que permeten) tant a les col·lectivitats com a cadascun dels membres,
d'assolir amb més plenitud i rapidesa la pròpi,a perfecció»2 .
1925. El bé comú inclou tres elements essencials: el respecte i la promoció
dels drets fonamentals de la persona; la prosperitat o el desenvolupa-

ment dels béns espirituals o temporals de la societat; la pau i la seguretat del grup i dels seus membres.
1926. La dignitat de la persona humana implica la recerca del bé comú.

Cadascú s'ha de preocupar de suscitar i mantenir aquelles institucions que milloren les condicions de la vida humana.
1927. Pertoca a l'Estat de defensar i fomentar el bé comú de la societat civil.
El bé comú de la família humana en tot el seu conjunt demana una

organització de la societat internacional.

ARTICLE 3 La justícia social

2832

1928. La societat assegura la justícia social quan realitza les condicions que
permeten a les associacions i a les persones d'obtenir allò que els és degut
segons la seva naturalesa i la seva vocació. La justícia social està vinculada amb
el bé comú i amb l'exercici de l'autoritat.
I. EL RESPECTE A 1A PERSONA HUMANA

1881

1929. La justícia social només es pot obtenir dins el respecte a la dignitat
transcendent de l'home. La persona representa el fi últim de la societat, que li
està ordenada:
l. GS 74, § 3.

2. GS 26, § l.
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La defensa i la promoció de la dignitat humana ens han estat confiades pel
Creador. En totes les circumstàncies de la història els homes i les dones en són
rigorosament responsables i deutors 1.

1930. El respecte a la persona humana implica el dels drets que deriven de
la seva dignitat de criatura. Aquests drets són anteriors a la societat i se li
imposen. Són el fonament de la legitimitat moral de tota autoritat. Quan una
societat els escarneix o no els vol reconèixer en la seva legislació positiva,
mina la seva pròpia legitimitat moral2. Sense aquest respecte, una autoritat
només pot recolzar en la força o en la violència per obtenir l'obediència dels
súbdits. L'Església ha de recordar aquests drets a la memòria dels homes de
bona voluntat i els ha de distingir de les reivindicacions abusives o falses.
1931. El respecte a la persona humana passa pel respecte del principi: «Que
cadascú consideri el seu proïsme, sense exceptuar ningú, com un "altre jo", i
tingui en compte sobretot la seva vida i els mitjans necessaris per a viure-la
dignament»3. Cap legislació no pot fer desaparèixer, per ella sola, la por, els
prejudicis, les actituds d 'orgull i d'egoisme que posen obstacles a l'establiment de societats verament fraternals. Aquests comportaments només acaben
per l'acció de la caritat que troba en cada home un «proïsme», un germà.
1932. El deure de fer-se proïsme de l'altre i de servir-lo activament encara
urgeix amb més força quan aquest altre és indigent en l'ordre que sigui. «En la
mesura en què ho vau fer a un d'aquests germans meus tan petits, a mi m'ho
féreu» (Mt 25,40).
1933. Aquest mateix deure s'estén als qui pensen o actuen d'una manera
diferent de la nostra. L'ensenyament del Crist arriba fins a manar el perdó de
les ofenses. Estén el manament de l'amor, que és el de la nova Llei, a tots els
enemics4. En l'esperit de l'Evangeli, l'alliberament és incompatible amb l'odi a
la persona de l'enemic, però no amb l'odi al mal que fa com a enemic.
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II. IGUALTAT I DIFERÈNCIES ENTRE ELS HOMES

1934. Creats a imatge del Déu únic, dotats d'una ànima racional, tots els
homes tenen una mateixa naturalesa i un mateix origen. Rescatats amb el
sacrifici del Crist, tots són cridats a participar de la mateixa benaurança divina:
tots gaudeixen, doncs, d'una dignitat igual.
l. SRS 47.

2. Cf. PT 65.

3. GS 27, § l.

4. Cf. Mt 5,43-44
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1935. La igualtat entre els homes es basa essencialment en la seva dignitat
personal i en els drets que en deriven:
Cal superar i eliminar tota mena de discriminació en els drets fonamentals de
la persona, sigui social, sigui cultural, per raó de sexe, raça, color, condició
social, llengua o religió, com a contrària als designis de Déu 1 .

1879

1936. Quan ve al món, l'home no té tot el que li cal per al desenvolupament
de la vida corporal i espiritual. Necessita els altres. Hi ha diferències que vénen de l'edat, de les capacitats físiques, de les aptituds intel·lectuals o morals,
dels intercanvis de què cadascun s'ha pogut beneficiar, de la distribució de les
riqueses 2 . Tampoc els «talents» no estan repartits igualment3 .

340

1937. Aquestes diferències pertanyen al pla de Déu, que vol que l'un rebi de
l'altre allò que necessita, i que els qui disposen de «talents» particulars en
comuniquin els beneficis als qui en tenen necessitat. Les diferències encoratgen i sovint obliguen les persones a la magnanimitat, a la benevolència i a la
compartició; inciten les cultures a enriquir-se les unes amb les altres:

791
1202

No dono les virtuts igualment a cadascú.( .. .) Moltes les distribueixo ara a l'un,
ara a l'altre. ( ... ) A un la caritat, a un altre la justícia, a aquest la humilitat, a
aquell una fe viva.(. .. ) Pel que fa als béns temporals, les coses necessàries a la
vida humana, les he distribuïdes amb la més gran desigualtat, i no he volgut
que cadascun tingués tot el que li és necessari, perquè així els homes trobessin ocasió, per necessitat, de practicar la caritat els uns envers els altres.( ... ) He
volgut que es necessitessin els uns als altres i que fossin els meus ministres
per a la distribució de les gràcies i de les liberalitats que de mi han rebut4.
2437

2317

1938. Hi ha també desigualtats iniqües que afecten milions d'homes i dones.
Es troben en contradicció oberta amb l'Evangeli:
La dignitat igual de les persones demana que es vagi arribant a un nivell de
vida més humà i equitatiu. Les excessives diferències econòmiques i socials
entre els membres o els pobles d'una mateixa família humana provoquen
escàndol i s'oposen a la justícia social, a l'equitat, a la dignitat de la persona
humana i fins a la pau social i internacional5.
Ill. 1A SOLIDARITAT HUMANA

1939. El principi de solidaritat, enunciat també amb el nom d ' «amistat» o de
2213

«caritat social», és una exigència directa de la fraternitat humana i cristiana6.
Un error «avui molt estès és l'oblit d'aquesta llei de la solidaritat humana i de
la caritat, dictada i imposada tant per la comunitat d'origen i per la igualtat de
l. GS 29, § 2. 2. Cf. GS 29, § 2. 3. Cf. Mt 25,14-30; Lc 19,11-27.
l, 7. 5. GS 29, § 3. 6. Cf. SRS 38-40; CA 10.

4. Sta. Caterina de Siena, dial.
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la naturalesa racional de tots els homes, de qualsevol poble que siguin, com
pel sacrifici de la redempció ofert per Jesucrist sobre l'altar de la creu al Pare
celestial, a favor de la humanitat pecadora» 1.

3 60

1940. La solidaritat es manifesta, en primer lloc, en la repartició de béns i la
remuneració del treball. També suposa l'esforç a favor d'un ordre social més
just, en el qual les tensions podran ser reabsorbides millor i on els conflictes
trobaran camins de negociació més fàcilment.

2402

1941. Els problemes sòcio-econòmics només es podran resoldre amb l'ajuda de totes les formes de solidaritat: solidaritat dels pobres entre ells, dels rics
i dels pobres, dels treballadors entre ells, dels caps d'empresa i dels empleats
en l'empresa, solidaritat entre les nacions i entre els pobles. La solidaritat
internacional és una exigència d'ordre moral. En depèn, en part, la pau del
món.

2317

1942. La virtut de la solidaritat va més enllà dels béns materials. Quan difon
els béns espirituals de la fe, l'Església, afavoreix alhora la difusió dels béns
temporals, a la qual sovint ha obert vies noves. Així, el llarg dels segles, s'ha
complert la paraula del Senyor: «Busqueu primer el Regne de Déu i la seva
justícia, i tot això se us donarà d'escreix» (Mt 6,33).
Des de fa dos mil anys, viu i persevera en l'ànima de l'Església aquest sentiment que ha impulsat i impulsa encara les ànimes fins a l'heroisme de la
caritat dels monjos agricultors, dels alliberadors d'esclaus, dels dedicats a la
cura dels malalts, dels missatgers de fe, de civilització i de ciència a totes les
generacions i a tots els pobles amb vista a crear condicions socials capaces de
fer possible a tothom una vida digna de l'home i del cristià2 .
EN RESUM

1943. La societat assegura la justícia social realitzant les condicions que
permeten a les associacions i a les persones d'obtenir allò que els és
degut.
1944. El respecte a la persona humana considera !'«altre» com un «altre
jo». Suposa el respecte als dretsJonamentals que deriven de la dignitat
intrínseca de la persona.
1945. La igualtat entre els homes té per base la dignitat personal i els drets
que en deriven.
1946. Les diferències entre les persones vénen del designi de Déu, que vol que
tinguem necessitat els uns dels altres. Han d'encoratjar la caritat.
l. Pius XII, enc. «Summi Pomificatus».

2. Pius XII, discurs de l'l de juny de 1941.
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dignitat igual de les persones humanes demana l'esforç per reduir
les desigualtats socials i econòmiques excessives. Empeny a Jer desaparèixer les desigualtats iniqües.

La,

1948. La solidaritat és una virtut eminentment cristiana. Practica la partició
dels béns espirituals encara més que ta dels béns materials.
CAPÍTOL TERCER

La salvació de Déu: la llei i la gràcia
1949. Cridat a la benaurança, però ferit pel pecat, l'home necessita la salvació de Déu. L'auxili diví li arriba amb el Crist per la llei que el guia i per la
gràcia que el sosté:
Treballeu amb respecte i temor per dur a terme la vostra salvació; és ce1tament Déu qui obra en vosaltres tant el voler com l'obrar, per complir els
designis de la seva benvolença (FI 2,12-13).
ARTICLE l
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La llei moral

1950. La llei moral és obra de la saviesa divina. La podem definir, en sentit
bíblic, com una instrucció paternal, una pedagogia de Déu. Prescriu a l'home
les vies, les regles de conducta que porten a la felicitat promesa; prohibeix el •
camí del mal que desvia de Déu i del seu amor. És tot alhora ferma en els seus
preceptes i amable en les seves promeses.
1951. La llei és una regla de conducta dictada per l'autoritat competent amb
vista al bé comú. La llei moral suposa l'ordre racional entre les criatmes
-amb el bé d'aquestes com a objectiu- establert pel poder, la saviesa i la
bondat del Creador. Tota llei troba en la llei eterna la seva veritat primera i
última. La raó declara i estableix la llei com una participació en la providència
del Déu vivent, Creador i Redemptor de tots: «Aquesta ordenació de la raó és
el que anomenem llei» 1 .
Únic entre els éssers animats, l'home es pot ben gloriar d'haver estat digne de
rebre de Déu una llei: animal dotat de raó, capaç de comprendre i de discernir, regularà la seva conducta, bo i disposant de la llibertat i de la raó, sotmès a
aquell que li ho va donar tot2 .

1952. Les expressions de la llei moral són diverses i es coordinen entre
elles: la llei eterna, font en Déu de totes les lleis; la llei natural; la llei revelada,
l. Lleó XIII, enc. «Libertas praestantissimum», citant st. Tomàs d'Aquino, s. th. 1-2, 90,1.
Tertul·lià, Marc. 2, 4.

2.

417

La vida en el Crist

que comprèn la Llei antiga i la Llei nova o evangèlica, i, finalment, les lleis
civils i eclesiàstiques.

1953. La llei moral troba en el Crist la seva plenitud i la seva unitat. Jesucrist
és en persona el camí de la perfecció. És el terme final de la llei, ja que només
ell ensenya i dóna la justícia de Déu: «La fi de la Llei és el Crist, perquè sigui
justificat tot el qui creu» (Rm 10,4).

578

I. IA LLEI MORAL NATURAL

1954. L'home participa de la saviesa i la bondat del Creador, que li confereix
el domini dels seus actes i la capacitat de governar-se amb vista a la veritat i al
bé. La llei natural expressa el sentit moral original que permet a l'home de
discernir per la raó què són el bé i el mal, la veritat i la mentida:

307
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La llei natural ha estat escrita i gravada a l'ànima de tots i de cadascun dels
homes: és la raó humana que ordena fer el bé i prohibeix pecar. ( ... ). Però

aquesta prescripció de la raó humana, no podria tenir força de llei, si no fos la
veu i l'intèrpret d'una raó més alta, a la qual el nostre esperit i la nostra llibertat s 'han de sotmetre1 .

' 1955. La llei «divina i natural» 2 ensenya a l'home el camí que ha de seguir
per practicar el bé i aconseguir el seu fi últim. La llei natural enuncia els
preceptes primers i essencials que regeixen la vida moral. Té per eix l'aspiració i la submissió a Déu, font i jutge de tot bé, així com aquell sentit segons el
qual l'altre val tant com un mateix. Els seus preceptes principals s'exposen en
el Decàleg. Diem que aquesta llei és natural, no pas amb referència a la naturalesa dels éssers irracionals, sinó perquè la raó que la dicta pertany pròpiament
a la naturalesa humana:

1787

396

2070

On estan escrites aquestes regles, sinó en el llibre d'aquella llum que anomenem la Veritat? És allí on hi ha escrita tota llei justa. És d'allí que passa al cor de
l'home que compleix la justícia, no perquè hi emigri, sinó perquè hi posa el
seu encuny, tal com el segell d'un anell passa a la cera sense deixar l'anell3.
La llei natural no és sinó la llum de l'enteniment que Déu ha posat en nosal-

tres. Per ella coneixem el que cal fer i el que cal evitar. Aquesta llum o aquesta
llei, Déu l'ha donada a la creació4.

1956. Present al cor de cada home i establerta per la raó, la llei natural és
universal en els seus preceptes i la seva autoritat s'estén a tots els homes.
Expressa la dignitat de la persona i determina la base dels seus drets i dels
seus deures fonamentals:
l. Lleó XJII, enc. «Libertas praestantissimum».
4. St. Tomàs d'Aquino, dec. praec. l.

2. GS 89, § l.

3. St. Agustí, trin. 14, 15, 21.
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Hi ha certament una llei veritable: la recta raó; concorda amb la naturalesa,
difosa en tothom; immutable i eterna, que mana i crida a l'obligació; les seves
prohibicions aparten de la falta ... És un sacrilegi substituir aquesta llei per una
llei contrària, no és lícit deixar d'aplicar-ne una sola disposició í, pel que fa a
abrogar-la totalment, ni tan sols és possible 1 .

1957. L'aplicació de la llei natural varia molt. Pot exigir una reflexió adaptada
a la multiplicitat de condicions de vida, segons els llocs, les èpoques i les
circumstàncies. Malgrat tot, enmig de la diversitat de les cultures, la llei natural .
es manté com una regla que relaciona els homes entre ells i els imposa uns
principis comuns, més enllà de les diferències inevitables.
2072

1958. La llei natural és immutable2 i permanent a través de les variacions de
la història; subsisteix sota el flux de les idees i dels costums i en sosté el
progrés. Les regles que l'expressen són sempre vàlides substancialment. Ni
que un arribi a renegar dels seus principis, no podrà destruir-la ni arrancar-la
del cor de l'home. Sempre torna a brotar en la vida dels individus i de les
societats:
Castiga el furt Ja vostra llei, Senyor, i una llei escrita als cors dels homes, que
no l'esborra ni la mateixa iniquitat3.

1879
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1959. Obra excel·lent del Creador, la llei natural proporciona els fonaments
sòlids sobre els quals l'home pot construir l'edifici de les regles morals que
guiaran les seves opcions. Posa també la base moral indispensable per a l'edificació de la comunitat dels homes. Finalment, procura la base necessària a la
llei civil que s'hi relaciona, tant per una reflexió que extreu les conclusions
dels seus principis, com per addicions de caràcter positiu i jurídic.
1960. No tothom percep els preceptes de la llei natural d'una manera clara i
immediata. En la situació actual, la gràcia i la revelació són necessàries a l'home pecador perquè les veritats religioses i morals puguin ser conegudes «dé
tothom i sense dificultat, amb ferma certesa i sense mescla d'error»4. La llei
natural procura a la llei revelada i a la gràcia un fonament preparat per Déu i
conciliat amb l'acció de l'Esperit.
II. LA llEI ANTIGA

62

1961. Déu, el nostre Creador i el nostre Redemptor, va escollir Israel com el
seu poble i li va revelar la seva Llei. Així preparava la vinguda del Crist. La Llei
de Moisès expressa moltes veritats naturalment accessibles a la raó. Es troben
declarades i autenticades a l'interior de l'aliança de la salvació.
l. Ciceró, rep. 3, 22, 33.
generis»: OS 3876.

2. Cf. GS 10.

3. St. Agustí, conf. 2, 4, 9.

4. Pius XII, enc. «Humani
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1962. La Llei antiga és el primer estadi de la llei revelada. Les seves prescripcions morals es resumeixen en els deu manaments. Els preceptes del Decàleg
posen els fonaments de la vocació de l'home, afaiçonat a imatge de Déu;
prohibeixen el que és contrari a l'amor de Déu i del proïsme i prescriuen el
que li és essencial. El Decàleg és una llum oferta a la consciència de tots els
homes per manifestar-los la crida i els camins de Déu i protegir-los contra el
mal:

2058

Déu va escriure a les taules de la llei allò que els homes no llegien a l'interior
dels seus cors 1•

1963. Segons la tradició cristiana, la Llei santa2, espiritual3 i bona4 encara és
imperfecta. Com un pedagog5 ensenya el que cal fer, però no dóna la força, la
gràcia de l'Esperit Sant per fer-ho. És una llei d'esclavitud, a causa del pecat
que ella no pot treure. Segons sant Pau, té, sobretot, la funció de denunciar i
manifestar el pecat, que és una «llei de concupiscència» 6 en el cor de l'home.
Però la Llei és la primera etapa en el camí del Regne. Prepara i disposa el
poble elegit i cada cristià a la conversió i a la fe en Déu Salvador. Procura un
ensenyament que es manté per sempre, com a Paraula de Déu.

1964. La Llei antiga és una preparació per a l'Evangeli. «La Llei és profecia i
pedagogia de les realitats que han de venir>/. Profetitza i presagia l'obra de
l'alliberament del pecat que culminarà en el Crist, proporciona al Nou Testament les imatges, els «tipus» i els símbols per a expressar la vida segons
l'Esperit. La Llei, finalment, es completa amb l'ensenyament dels llibres sapiencials i dels profetes, que l'orienten cap a la Nova Aliança i al Regne del cel.
Entre els qui vivien sota la Llei de l'Antic Testament, alguns tenien la caritat i la
gràcia de l'Esperit Sant, i confiaven principalment en les promeses espirituals i
eternes. I, en aquest sentit, pertanyien a la Llei Nova. D'una manera semblant,
en el Nou Testament hi ha gent carnal que encara no ha arribat a la perfecció
de la Nova Llei, per a la qual resulta oportú que en el Nou Testament se
l'indueixi a les obres virtuoses mitjançant el temor de les penes i algunes
promeses d'ordre temporal. Ara, pel que fa a la Llei antiga, encara que donés
els preceptes de la caritat, no donava, però, l'Esperit Sant, pel qual «l'amor de
Déu ha estat vessat en els nostres cors» ( Rrn 5,5)8.
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III. IA llEI NOVA O llEI EVANGÈLICA

1965. La Llei nova o Llei evangèlica és la perfecció en aquest món de la llei
divina, natural i revelada. És l'obra del Crist i es manifesta particularment en el
Sermó de la Muntanya. També és l'obra de l'Esperit Sant i, per ell, esdevé la
l. St. Agustí, psal. 57, l. 2. Cf. R.m 7,12. 3. Cf. Rm 7,14. 4. Cf. Rm 7,16. 5. Cf. Ga 3,24.
Cf. Rm 7. 7. St. Ireneu, haer. 4, 15, l. 8. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 1-2, 107, l , ad 2.

6.
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llei interior de la caritat: «Conclouré una nova aliança amb la casa d'Israel( ... ).
Posaré les meves lleis en el seu esperit i les inscriuré en el seu cor, i jo seré el
seu Déu i ells seran el meu poble» (He 8,8-10)1.

1966. La Llei Nova és la gràcia de l'Esperit Sant donada als fidels per la fe en
el Crist. Actua per la caritat, amb el Sermó del Senyor ens ensenya el que hem
de fer i amb els sagraments ens comunica la gràcia per fer-ho:
El qui mediti amb pietat i perspicàcia el sermó que nostre Senyor va pronunciar a la muntanya, tal com el llegim a l'Evangeli de sant Mateu, hi trobarà, amb
tota certesa, la carta perfecta de la vida cristiana( ...). Aquest sermó conté tots
els preceptes propis per a guiar la vida cristiana2.
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1967. La Llei evangèlica «completa»3 , afina, supera i duu a la perfecció la Llei
antiga. En les benaurances completa les promeses divines tot elevant-les i ordenant-les al «Regne del cel». S'adreça als qui estan disposats a acollir amb fe
aquesta esperança nova: els pobres, els humils, els afligits, els nets de cor, els
perseguits per causa del Crist, i així traça els camins sorprenents del Regne.
1968. La Llei evangèlica completa els manaments de la Llei. El Sermó del
Senyor, lluny d'abolir o de rebaixar les prescripcions morals de la Llei antiga,
n'extreu les virtualitats amagades i en fa sortir exigències noves: en revela tota
la veritat divina i humana. No hi afegeix preceptes exteriors nous, però s'endinsa fins a reformar l'arrel dels actes, el cor, allí on l'home elegeix entre el
que és pur i el que és impur4, allí on es formen la fe, l'esperança i la caritat i,
amb elles, les altres virtuts. Així l'Evangeli porta la Llei a la seva plenitud amb
la imitació de la perfecció del Pare celestial5, amb el perdó dels enemics i la
pregària pels perseguidors, a imitació de la generositat divina6.
1969. La Llei Nova practica els actes de la religió: l'almoina, la pregària i el
dejuni. I els ordena al «Pare que veu en el secret» , contra el desig de «fer-se ·
veure de la gent» 7• La seva pregària és el Parenostre 8 .
1970. La Llei evangèlica imposa l'elecció decisiva entre els «dos camins» 9 i el
compliment pràctic de les paraules del Senyor10. Es resumeix en la regla d'or:
«Tot allò, doncs, que voleu que els altres us facin a vosaltres, feu-ho també
vosaltres a ells; que en això consisteixen la Llei i els Profetes» (Mt 7,12)1 1 .
Tota la Llei evangèlica s'enclou en el «manament nou» de Jesús
d'estimar-nos els uns als altres com ell ens ha estimat12 .

On 13,34),

l. Cf.Jr 31,31-34 2. St. Agustí, serm. dom. l, l. 3. Cf. Mt 5,17-19. 4. Cf. Mt 15,18-19. 5. Cf.
Mt 5,48. 6. Cf. Mt 5,44. 7. Cf. Mt 6,1-6; 16-18. 8. Mt 6,9-13. 9. Cf. Mt 7,13-14. 10. Cf. Mt
7,21-27. 11. Cf. Lc 6,31. 12. Cf. Jn 15,12.
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1971. Al Sermó del Senyor cal afegir-hi la catequesi moral dels ensenyaments apostòlics, com Rm 12-15; lCo 12-13; Col 3-4; Ef 4-5; etc. Aquesta doctrina transmet l'ensenyament del Senyor amb l'autoritat dels apòstols, especialment amb l'exposició de les virtuts que deriven de la fe en el Crist i són
animades per la caritat, el principal do de l'Esperit Sant. «Que la caritat no
sigui fingida. ( ... ) Pel que fa a la caritat fraterna, sigueu sol·lícits a estimar-vos
els uns als altres. (. .. ) Alegreu-vos en l'esperança, sigueu pacients en la tribulació, perseverants en l'oració; en les necessitats dels sants, feu-los participar
dels vostres béns; practiqueu l'hospitalitat» (Rm 12,9-13). Aquesta catequesi
ens crida també a tractar els casos de consciència a la llum de la nostra relació
amb el Crist i amb l'Església 1•
1972. La Llei nova s'anomena llei d'amor, perquè fa actuar per l'amor que
infon l'Esperit Sant, més que no pas pel temor; llei de gràcia, perquè dóna la
força de la gràcia per actuar mitjançant la fe i els sagraments; llei de llibertat, 2
perquè ens allibera de les observances rituals i jurídiques de la Llei antiga, ens
inclina a actuar espontàniament sota l'impuls de la caritat, i ens fa passar de la
condició de l'esclau «que ignora el que fa el seu amo» a la d'amic del Crist,
«perquè totes les coses que he sentit del meu Pare us les he fetes saber» On
15,15), i també a la condició de fill i hereu3.
1973. A més dels preceptes, la Llei nova també conté els consells evangèlics.
La distinció tradicional entre els manaments de Déu i els consells evangèlics
s'estableix en relació amb la caritat, perfecció de la vida cristiana. Els preceptes descarten allò que és incompatible amb la caritat. Els consells tenen per
finalitat descartar allò que, tot i no ser-li contrari, pot constituir una trava al
desenvolupament de la caritat4.
1974. Els consells evangèlics manifesten la plenitud viva de la caritat mai no
satisfeta de donar prou. Testimonien el seu impuls i ens sol·liciten la promptitud espiritual. La perfecció de la Llei nova consisteix essencialment en els
preceptes de l'amor a Déu i al proïsme. Els consells indiquen uns camins més
directes, uns mitjans més fàcils, cal practicar-los seguint la vocació de cadascú:
[Déu] no vol pas que cadascú observi tots els consells, sinó solament aquells
que són convenients segons la diversitat de les persones, dels temps, de les
ocasions i de les forces, tal com la caritat ho demana. Perquè és la caritat, qui,
com a reina de totes les virtuts, de tots els manaments, de tots els consells i, en
resum, de totes les lleis i de totes les accions cristianes, els dóna a tots i a totes
el rang, l'ordre, el temps i el valor5.
l. Cf. R.m 14; lC 5-10. 2. Cf. Jm 1,25; 2,12. 3. Cf. Ga 4,1-7.21-31; R.m 8,15.
d'Aquino, s. th. 2-2 , 184, 3. 5. St. Francesc de Sales, amor 8, 6.

4. Cf. St. Tomàs
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1975. Segons l'Escriptura, la Llei és una instrucció paternal de Déu que prescriu a l'home els camins que porten a la benaurança promesa i prohibeix els camins del mal.
1976. «La llei és un ordenació de la raó per al bé comú, promulgada pel qui
té encarregada la direcció de la societat»1 .
1977. El Crist és el fi de la Llei2. Només ell ensenya i atorga la justícia de Déu.
1978. La llei natural és una participació a la saviesa, i a la bondat de Déu
per l'home,format a imatge del seu Creador. Expressa la dignitat de la
persona humana i forma la base dels seus drets i dels seus deures
fonamentals.
1979. La llei natural és immutable i perdura a través de la història. Les regles
que l'expressen sempre són substancia/ment vàlides. És una base necessària per a l'edificació de les regles morals i per a la llei civil.
1980. La Llei antiga és el primer estadi de la llei revelada. Les seves prescripcions morals es resumeixen en els deu manaments.
1981. La Llei de Moisès conté moltes veritats naturalment accessibles a la
raó. Déu les ha revelades perquè els homes no les llegien dintre el seu
cor.
1982. La Llei antiga és una preparació per a l'Evangeli.
1983. La Llei nova és la gràcia de l'Esperit Sant rebuda per la fe en el Crist i
operant per la caritat. S'expressa principalment en el Sermó del Senyor a la Muntanya i amb els sagraments ens comunica la gràcia.
1984. La Llei evangèlica completa, supera i porta a la perfecció la Llei antiga: les seves promeses, a través de les benaurances del Regne dels cels, i
els seus manaments a través de la transformació de l'arrel de les accions, el cor.
1985. La Llei nova és una llei d'amor, una llei de gràcia i una llei de llibertat.
l. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 1.2, 90, 4.

2. Cf. Rm 10,4.

La vida en el Crist

423

1986. La Llei nova, a més dels seus preceptes, comporta els consells evangèlics. «La santedat de l'Església es conrea també d'una manera especial
amb els múltiples consells que el Senyor en el seu Evangeli va proposar a l'observança dels seus deixebles» 1.
ARTICLE 2

Gràcia i justificació

I. LAJUSTIFICACIÓ

1987. La gràcia de l'Esperit Sant té el poder de justificar-nos, és a dir, de
rentar-nos dels nostres pecats i comunicar-nos «la justícia de Déu per la fe en
Jesucrist» (Rm 3,22) i pel baptisme 2 :

734

Si hem mort en el Crist, creiem que viurem també amb ell, sabent que el Crist
ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més; la mort ja no té domini damunt
seu. La seva mort fou una mort al pecat una vegada per sempre; però la seva
vida és una vida per a Déu. Així també vosaltres tingueu-vos per morts al pecat,
però vius per a Déu en el CristJesús (Rm 6,8-11).

1988. Pel poder de l'Esperit Sant, prenem part a la passió de Jesucrist morint
al pecat, i a la seva Resurrecció naixent a una vida nova, som els membres del
seu Cos que és l'Església3, les sarments empeltades al cep que és ell4:
Per l'Esperit Sant participem de Déu. Per la participació de l'Esperit Sant esdevenim participants de la naturalesa divina( ... ). Per això, aquells en qui habita l'Esperit Sant són divinitzats5.

654
460

1989. La primera obra de la gràcia de l'Esperit Sant és la conversió que opera
la justificació segons l'anunci de Jesús al començament de l'Evangeli: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop» (Mt 4,17). Sota la moció de la gràcia,
l 'home es gira cap a Déu i es deslliga del pecat; així acull el perdó i la justícia
de dalt. «La justificació inclou la remissió dels pecats, la santificació i la renovació de l'home interior»6.

1427

1990. La justificació deslliga l'home del pecat que contradiu l'amor a Déu, i li
purifica el cor. La justificació ve després de la iniciativa de la misericòrdia de
Déu que ofereix el perdó. Reconcilia l'home amb Déu. Allibera de l'esclavitud
del pecat i guareix.

1446

1991. La justificació és, al mateix temps, l'acolliment de la justícia de Déu
per la fe enJesucrist. La justícia designa aquí la rectitud de l'amor diví. Amb la
justificació, la fe , l'esperança i la caritat són infoses als nostres cors i ens és
concedida l'obediència a la voluntat divina.
l. LG 42. 2. Cf. Rm 6,3-4.
Ce. Trento: DS 1528.

3. Cf. lC 12.

4. Cf.Jn 15,1-4.

5. St. Atanasi, ep. serap. l, 24.

6.
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1992. La justificació ens ha estat merescuda per la passió del Crist, el qual es
va oferir a la creu com a víctima viva, santa i agradable a Déu. La seva sang ha
esdevingut instrument de propiciació pels pecats de tots els homes. La justificació es concedeix amb el Baptisme, sagrament de fe. Ens conforma a la justícia de Déu que ens fa interiorment justos amb el poder de la seva misericòrdia. Té com a fi la glòria de Déu i del Crist, i el do de la vida eterna1 :

2543

Ara es manifesta al defora de la Llei la justícia de Déu, testimoniada per la Llei i
pels profetes; justícia de Déu per la fe en Jesucrist, per a tots els qui creuen; ja
que no hi ha pas distinció. Tots, en efecte van pecar i es troben privats de la
glòria de Déu, perquè siguin justificats gratuïtament mitjançant la seva gràcia,
per la redempció que s'obté en el CristJesús; el qual Déu ha posat com l'instrument de propiciació en la seva sang per la fe, a fi de manifestar la seva
justícia, després d'haver tolerat els pecats passats en temps de la paciència de
Déu, amb mires a manifestar la seva justícia en el temps present, per tal de ser
ell just i justificador del qui té la fe enJesús (Rm 3,21-26).

2008

1993. La justificació estableix la col·laboració entre la gràcia de Déu i la
llibertat de l'home. Per la banda de l'home, s'expressa amb l'assentiment de la
fe a la Paraula de Déu que el convida a la conversió, i amb la cooperació de la
caritat a l'impuls de l'Esperit Sant que el prevé i el guarda:

2068

Quan Déu toca el cor de l'home amb la il·luminació de l'Esperit Sant, l'home
no resta inactiu en rebre aquesta inspiració que, d'altra banda, podria rebutjar.
Però, sense la gràcia divina i amb la sola voluntat lliure, tampoc no pot moure's cap a la justícia davant Déu 2 •
·
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1994. La justificació és l'obra més excel·lent de l'amor de Déu manifestat en
Jesucrist i concedit per l'Esperit Sant. Sant Agustí creu que «la justificació de
l'impiu és una obra més gran que la creació del cel i de la terra», ja que «el cel
i la terra passaran, mentre que la justificació dels pecadors serà per sempre>) .
Fins creu que la justificació dels pecadors és superior a la creació dels àngels
en la justícia, ja que manifesta una misericòrdia més gran.
1995. L'Esperit Sant és el mestre interior. Fent néixer l' «home interior» (Rm
7,22; Ef 3,16), la justificació porta la santificació de tot l'ésser:
Així com vau lliurar els vostres membres com esclaus a la impuresa i al desordre, per obrar el desordre, lliureu-los ara com esclaus a la justícia per a la
santedat.( .. .) Però ara, alliberats de l'esclavitud del pecat i esdevinguts esclaus
de Déu, doneu com a fruit la santedat, i la fi és la vida eterna (Rm 6,19.22).

l. Cf. Ce. Trento: DS 1529.

2. Ce Trento: DS 1525.

3. Ev. Jn. 72, 3.
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II. IA GRÀCIA

1996. La nostra justificació ve de la gràcia de Déu. La gràcia és el favor o
l'auxili gratuït que Déu ens dóna per respondre a la seva crida: arribar a ser
fills de Déu1, fills adoptius 2, participants de la naturalesa divina3 i de la vida
eterna4.

153

1997. La gràcia és una participació a la vida de Déu. Ens introdueix en la
intimitat de la vida trinitària: pel baptisme el cristià participa de la gràcia del
Crist, Cap del seu Cos. Com un «fill adoptiu», des d'ara pot dir a Déu «Pare»,
en unió amb el Fill Unigènit. Rep la vida de l'Esperit Sant que li infon la caritat
i que forma l'Església.

375

1998. Aquesta vocació a la vida eterna és sobrenatural. Depèn totalment de
la iniciativa gratuïta de Déu: únicament Déu pot revelar-se i donar-se ell mateix. Ultrapassa les capacitats de la intel·ligència i les forces de la voluntat
humana, com de tota criatura5•

1719

1999. La gràcia del Crist és el do gratuït que Déu ens ha fet de la seva vida,
infosa per l'Esperit Sant en les nostres ànimes per guarir-les del pecat i santificar-les: és la gràcia santificant o deïficant rebuda en el Baptisme. És en nosaltres la font de l'obra de la santificació6:

260

1966

Tot aquell qui és en el Crist, és una nova criatura; ha passat allò que era vell, tot
s'ha tornat nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell pel
Crist (2Co 5,17-18).

2000. La gràcia santificant és un do habitual, una disposició estable i sobrenatural que perfecciona l'ànima per fer-la capaç de viure amb Déu, d'actuar
pel seu amor. Cal distingir la gràcia habitual, disposició permanent a viure i
actuar segons la crida divina, i les gràcies actuals que designen les intervencions divines, ja sigui a l'origen de la conversió, ja sigui en el curs de l'obra de
la santificació.

2001. La preparació de l'home a l'acolliment de la gràcia ja és una obra de la
gràcia. Aquesta és necessària per a suscitar i mantenir la nostra col·laboració a
la justificació per la fe i a la santificació per la caritat. Déu acaba en nosaltres
allò que ha començat: «Ell amb la seva acció comença fent que nosaltres vulguem, i acaba col·laborant amb la nostra voluntat ja convertida» 7:
Ben cert que treballem també nosaltres, però no fem més que treballar amb
Déu que treballa. La seva misericòrdia ens ha passat davant per guarir-nos, i
ens segueix perquè, un cop guarits, siguem vivificats; ens passa davant per
cridar-nos, i ens segueix perquè siguem glorificats; ella ens avança perquè
l. Cf.Jn 1,12-18. 2. Cf. R.m 8, 14-17. 3. Cf. 2Pe 1,3-4.
Cf.Jn 4,14; 7,38-39. 7. St. Agustí, grat. 17.

4. Cf.Jn 17,3.

5. Cf. lCo 2,7-9.

6.
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visquem segons la pietat, i ens segueix perquè sempre més visquem amb Déu,
ja que sense ell res no podríem fer 1 .
1742
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2002. La lliure iniciativa de Déu reclama la resposta lliure de l'home, perquè
Déu ha creat l'home a la seva imatge i li ha atorgat, amb la llibertat, el do de
poder-lo conèixer i estimar. Només lliurement entra l'ànima a la comunió de
l'amor. Déu toca immediatament i mou directament el cor de l'home. Ha
posat dintre l'home una aspiració a la veritat i al bé que tan sols ell pot sadollar. Les promeses de la «vida eterna» responen, més enllà de tota esperança, a
aquesta aspiració:
Amb el fet que vós després de les vostres obres molt bones (. .. ) el setè dia
reposàreu, ens diu per endavant la veu del vostre llibre que també nosaltres,
després de les nostres obres -per això justament molt bones, perquè vós ens
les heu donades-, el dissabte de la vida eterna reposarem en vós 2.

2003. La gràcia és, en primer lloc i principalment, el do de l'Esperit Sant que
ens justifica i ens santifica. Però la gràcia comprèn també els dons que l'Esperit
ens concedeix per associar-nos a la seva obra, per fer-nos capaços de contribuir a la salvació dels altres i al creixement del Cos del Crist, l'Església. Són les
gràcies sacramentals, dons propis dels diferents sagraments. Són també les
gràcies especials anomenades carismes, segons el mot grec emprat per sant
Pau, i que significa favor, do gratuït, benefici 3. Qualsevol que sigui el seu
caràcter, de vegades extraordinari, com el do de fer miracles o de parlar llengües, els carismes s'ordenen a la gràcia santificant, i tenen per finalitat el bé
comú de l'Església. Són un servei de la caritat que edifica l'Església4.
2004. Entre les gràcies especials, cal esmentar les gràcies d'estat que acompanyen l'exercici de les responsabilitats de la vida cristiana i dels ministeris
dintre l'Església:
Tenint dons diferents, segons la gràcia que ens ha estat donada, si és el de
profecia, exerciu-lo d'acord amb la fe; si és el de servei, servint; el mestre,
ensenyant; el qui exhorta, exhortant; el qui dóna, que ho faci amb simplicitat;
el qui presideix, amb diligència; el qui practica la misericòrdia, amb alegria
(Rm 12,6-8).

2005. Com que pertany a l'ordre sobrenatural, la gràcia escapa a la nostra
experiència i només la podem conèixer per la fe. Per tant, no ens podem basar
en els nostres sentiments ni en les nostres obres per deduir que estem justificats i salvats 5. Tanmateix, segons la paraula del Senyor: «Pels seus fruits els
coneixereu» (Mt 7,20), la consideració dels beneficis de Déu en la nostra vida
i en la vida dels sants ens ofereix la garantia que la gràcia actua en nosaltres i
l. St. Agustí, nat. et grat. 31.
Trento: DS 1533-1534.

2. St. Agustí, conf. 13, 36, 51 .

3. Cf. LG 12.

4. Cf. lC 12.

5. Ce.

w vida en el Críst

427

ens incita a una fe cada dia més gran i a una actitud de pobresa plena de
confiança.
Trobem una de les més belles il·lustracions d'aquesta actitud en la resposta de
santa Joana d'Arc a una pregunta capciosa que li feien els seus jutges eclesiàstics: «Preguntada si sabia que estava en gràcia de Déu, respongué: «Si no hi
estic, que Déu m'hi posi, i, si hi estic, que m'hi conservi«»1.
III. EL MÈRIT

Vós manifesteu la vostra glòria en la multitud dels sants, i, en coronar llurs
mèrits, coroneu els vostres dons 2.

2006. La paraula «mèrit» designa, en general, la paga deguda per una comunitat o una societat a l'acció d'un dels seus membres valorada com un benefici
o un dany, digne de recompensa o de càstig. El mèrit té origen en la virtut de
la justícia, segons el principi de la igualtat que la regeix.
2007. En relació amb Déu, no hi ha lloc a parlar de dret en sentit estricte o
de mèrit per part de l'home. Entre ell i nosaltres la desigualtat és infinita,
donat que tot ho hem rebut d'ell, que és el nostre Creador.
2008. El mèrit de l 'home davant Déu en la vida cristiana ve del fet que Déu
ha determinat lliurement d'associar l'home a l'obra de la seva gràcia. L'acció
paternal de Déu és primer pel seu impuls, i l'actuació lliure de l'home és en
segon lloc i en col·laboració, de manera que els mèrits de les obres bones
s'han d 'atribuir primerament a la gràcia de Déu i després al fidel. El mèrit de
l'home, d'altra banda, retorna a Déu, ja que les seves bones accions procedeixen en el Crist de les mocions previnents i els auxilis de l'Esperit Sant.
2009. L'adopció filial ens fa participar de la naturalesa divina per la gràcia, i
així ens confereix, segons la justícia gratuïta de Déu, un veritable mèrit. Es
tracta d'un dret en virtut de la gràcia, el ple dret de l'amor i ens fa «cohereus»
del Crist i dignes d'obtenir l' «herència promesa de la vida eterna» 3. Els mèrits
de les nostres bones obres són dons de la bondat divina4. «La gràcia ha anat
davant; ara es dóna el que es deu(. .. ). Els mèrits són dons de Déu»5.
2010. En l'ordre de la gràcia, la iniciativa és de Déu. Ningú no pot merèixer
la gràcia primera, la que és a l'origen de la conversió, del perdó i de la
justificació. Sota la moció de l'Esperit Sant i de la caritat, podem merèixer
després per a nosaltres mateixos i per a d 'altres les gràcies útils a la nostra
santificació, al creixement de la gràcia i de la caritat,i a l'obtenció de la vida
eterna. Els mateixos béns temporals, com la salut i l'amistat, poden ser meresl. Sta. Joana d'Arc, proc. 2. MR, Prefaci dels sants, citant el «Doctor de la gràcia» St. Agustí, Psal.
102,7. 3. Ce. Trento: DS 1546. 4. Cf. Ce. Trento: DS 1548. 5. St. Agustí, serro. 298, 4-5.
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cuts segons la saviesa de Déu. Aquestes gràcies i aquests béns són l'objecte de
la pregària cristiana. L'oració satisfà la nostra necessitat de la gràcia per a les
accions meritòries.
492

1460

2011. La caritat del Crist és en nosaltres la font de tots els nostres mèrits
davant Déu. La gràcia, unint-nos al Crist amb un amor actiu, assegura la qualitat
sobrenatural dels nostres actes i, en conseqüència, el seu mèrit davant Déu i
davant els homes. Els sants sempre han tingut una consciència viva que tots els
seus mèrits eren pura gràcia.
Acabat l'exili de la terra, espero ser feliç amb vós a la pàtria, però no vull
atresorar mèrits per al cel, vull treballar només pel vostre Amor( ...). Al capvespre d'aquesta vida compareixeré davant vostre amb les mans buides, que
no us demano pas, Senyor, que compteu les meves obres. Totes les nostres
justícies són deficients als vostres ulls. Em vull revestir, doncs, de la vostra
Justícia i rebre del vostre Amor la possessió eterna de vós mateix1. ..
IV. LA SANTEDAT CRJSTIANA

459
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2012. «Déu col·labora en tot per al bé d'aquells qui l'estimen, d'aquells qui
són cridats segons el seu designi.(. .. ) Perquè els qui per endavant ha conegut,
els ha predestinat també a esdevenir conformes a la imatge del seu Fill, per tal
que ell sigui primogènit entre molts germans. I els qui ha predestinat, també
els ha cridat; els qui ha cridat, també els ha justificat; i els qui ha justificat,
també els ha glorificat» (Rm 8,28-30).
2013. «La crida a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la caritat
s'adreça a tots els qui creuen en el Crist, qualsevol que sigui la seva categoria i
· estat» 2 • Tothom és cridat a la santedat: «Sigueu perfectes com el meu Pare
celestial és perfecte» (Mt 5,48).
Els fidels han de fer servir les energies que han rebut segons la mesura feta pel
Crist a fi que( ... ) fent en tot la voluntat del Pare, es consagrin amb tota l'ànima
a la glòria de Déu i al servei del proïsme. D'aquesta manera la santedat del
poble de Déu s'expandirà en fruits abundants, com ho demostra ben clar la
història de l'Església amb la vida de tants sants3•

774

2014. El progrés espiritual tendeix a la unió sempre més íntima amb el Crist.
Aquesta unió s'anomena «mística» perquè participa en el misteri del Crist pels
sagraments - «els sants misteris» - i, en ell, al misteri de la Santíssima Trinitat. Déu ens crida tots a aquesta unió íntima amb ell, per més que les gràcies
especials o els signes extraordinaris d'aquesta vida mística es concedeixin solament a algunes persones per tal de fer manifest el do gratuït concedit a tots.
l. Sta. Teresa de l'Infant Jesús, offr.

2. LG 40.

3. LG 40.
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2015. El camí de la perfecció passa per la Creu. No hi ha santedat sense
renúncia i combat espiritual1. El progrés espiritual suposa l'ascesi i la mortificació que condueL""{en gradualment a viure en la pau i en l'alegria de les benaurances:

407, 2725
1438

El qui puja no para mai d'anar de començament en començament per un
seguit de començaments que no tenen fi . El qui puja mai no para de desitjar
allò que ja coneix:2.

2016. Els fills de la nostra mare, la santa Església, esperen justament la gràcia de la perseverança final i la recompensa de Déu, el seu Pare, per les bones
obres fetes en gràcia i en comunió amb Jesús 3 • Guardant la mateixa regla de
vida, els creients participen en «la benaurada esperança» dels qui la misericòrdia divina reuneix en la «Ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixa del cel,
procedent de Déu, abillada com una núvia guarnida per al seu espòs» (Ap
21,2).

EN RESUM

2017. La, gràcia de l'Esperit Sant ens dóna la justícia de Déu. Unint-nos per

lafe i el baptisme a la passió i a la Resurrecció del Crist, l'Esperit Sant
ens Ja participar a la seva vida.
• 2018. La, justificació, com la conversió, presenta dues cares. Sota la moció de

la gràcia, l'home s'acosta a Déu i es deslliga del pecat; així acull el
perdó i la justícia de dalt.
2019. La, justificació comporta la remissió dels pecats, la santificació i la

renovació de l'home interior.
2020. La, justificació ens ha estat merescuda per la passió del Crist. Ens és

concedida a través del Baptisme. Ens conforma a la justícia de Déu
que ens fa justos. Té com a fi la glòria de Déu i del Crist i el do de la
vida eterna. És l'obra més excel·lent de la misericòrdia de Déu.
2021. La gràcia és l'auxili que Déu ens dóna per respondre a la nostra

vocació d 'esdevenir fills adoptius. Ens introdueix en la intimitat de la
vida trinitària.
l. Cf. 2Tm 4.

2. St. Gregori de Nissa, hom. in Cant. 8.

3. Cf. Ce. Tremo: OS 1576.
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2022. La iniciativa divina en l'obra de la gràcia prevé, prepara i suscita la
lliure resposta de l'home. La gràcia respon a les aspiracions profundes
de la llibertat humana, i la crida a col·laborar amb ella a la perfecció.
2023. La gràcia santificant és el do gratuït que Déu ens fa de la seva vida,
in/osa per l'Esperit Sant a la nostra ànima, a fi de guarir-la del pecat i
santificar-la.
2024. La gràcia santificant ens fa «agradables a Déu». Els carismes, gràcies .
especials de !Esperit Sant, s'ordenen a la gràcia santificant i tenen
com afí el bé comú de /Església. Déu actua també amb gràcies actuals múltiples, que cal distingir de la gràcia habitual, permanent en
nosaltres.
2025. Els nostres mèrits davant Déu sols vénen després del designi diví d'associar l'home a l'obra de la gràcia. El mèrit pertany a la gràcia de
Déu en primer lloc i, en segon lloc, a la col·laboració de l'home. El
mèrit de l'home retorna a Déu.
2026. La gràcia de l'Esperit Sant, en virtut de la nostra filiació adoptiva, pot
conferir-nos un veritable mèrit segons la justícia gratuïta de Déu. La
caritat és en nosaltres la font principal del mèrit davant Déu.
2027. Ningú no pot merèixer la primera gràcia que és a l'origen de la conversió. Sota la moció de l Esperit Sant, podem merèixer per a nosaltres .
mateixos i per als altres totes les gràcies útils a l'entrada en la vida
eterna, així com també els béns temporals necessaris.
2028. «La crida a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la caritat
s'adreça a tots els qui creuen en el Crist» 1. «La perfecció cristiana només té un límit, el de no tenir límits»2 .
2029. «Si algú vol venir darrera meu, que es negui a si mateix, que prengui
la seva creu, i que em segueixi» (Mt 16,24).

ARTICLE 3 L'Església, mare i educadora

828

2030. El cristià duu a terme la seva vocació dintre l'Església, en comunió
amb tots els batejats. De l'Església acull la Paraula de Déu que conté els ensenyaments de la «Llei del Crist» (Ga 6,2). De l'Església rep la gràcia dels sagraments que el sostenen pel «camí». De l'Església aprèn l'exemple de la santedat; en reconeix la figura i la font en la Santíssima Verge Maria; la discerneix
l. LG 40.

2. St. Gregori Nazianzè, v. Mos.
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en el testimoni autèntic dels qui la viuen, la descobreix en la tradició espiritual
i en la llarga història dels sants que l 'han precedit i que la litúrgia celebra al
ritme del Santoral.

11 72

2031. La, vida moral és un culte espiritual. «Oferim els nostres cossos com
una víctima viva, santa, agradable a Déu» 1 , a l'interior del Cos del Crist que
formem i en comunió amb l'ofrena de la seva Eucaristia. En la litúrgia i en la
celebració dels sagraments, pregària i ensenyament es conjuguen amb la gràcia del Crist per il·luminar i nodrir l'acció cristiana. Com el conjunt de la vida
cristiana, la vida moral troba la seva font i el seu cimal en el sacrifici eucarístic.

1368

l. VIDA MORAL I MAGISTERI DE L'ESGLÉSIA

85-87,
888-892

2032. L'Església, «columna i fonament de la veritat» (lTm 3,15), «ha rebut
dels apòstols el manament solemne del Crist de predicar la veritat de la salvació» 2• «A l'Església, li pertoca d 'anunciar sempre i arreu els principis morals,
fins i tot d'ordre social, i de pronunciar un judici sobre qualsevol qüestió
humana, tant com ho exigeixin els drets fonamentals de la persona humana o
la salvació de les ànimes» 3.

2033. El Magisteri dels pastors de l'Església en matèria moral s'exerceix ordinàriament en la catequesi i en la predicació, amb l'ajuda de les obres dels
teòlegs i dels autors espirituals. Així s'ha transmès de generació en generació,
sota la direcció i la vigilància dels pastors, el «dipòsit» de la moral cristiana,
compost d'un conjunt característic de regles, de manaments i de virtuts procedents de la fe en el Crist i vivificats per la caritat. Aquesta catequesi ha pres per
base, tradicionalment, al costat del Credo i del Parenostre, el Decàleg que
anuncia els principis de la vida moral vàlids per a tots els homes.
2034. El pontífex romà i els bisbes, com a «mestres autèntics, o sigui, investits de l'autoritat del Crist, prediquen al poble que els ha estat encomanat la fe
que han de creure i aplicar a la vida» 4. El Magisteri ordinari i universal del
Papa i dels bisbes en comunió amb ell ensenya als fidels la veritat que cal
creure, la caritat que cal practicar i la benaurança que cal esperar.

2035. El grau suprem de la participació en l'autoritat del Crist és assegurat
pel carisma de la infal·libilitat, que s'estén a tot el dipòsit de la Revelació
divina5; s'estén també a tots aquells elements de doctrina, i de moral, sense els
l. Cf. Rm 12,l.

2. LG 17.

3. CIC, can. 747.

4. LG 25.

5. Cf. LG 25.
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quals les veritats salvífiques de la fe no es podrien guardar, exposar o observar1.
1960

2041

2442

1783

2036. L'autoritat del Magisteri s'estén també als preceptes específics de la llei
natural, ja que la seva observança, reclamada pel Creador és necessària per a
la salvació. Quan recorda les prescripcions de la llei natural, el Magisteri de
l'Església exerceix una part essencial de la seva funció profètica d'anunciar als
homes allò que són en veritat i de recordar-los el que han de ser davant Déu 2 .
2037. La Llei de Déu, confiada a l'Església, és ensenyada als fidels com el
camí de la vida i de la veritat. Els fidels, doncs, tenen el dret? a ser instruïts
sobre els preceptes divins saludables que purifiquen el judici i, amb la gràcia,
guareixen la raó humana ferida. Tenen el deure d'observar les constitucions i
els decrets donats per l'autoritat legítima de l'Església. Encara que només siguin disciplinàries, aquestes determinacions exigeixen la docilitat en la caritat.
2038. En l'obra d'ensenyament i d'aplicació de la moral cristiana, l'Església
té necessitat de la dedicació dels pastors, de la ciència dels teòlegs i de la
contribució de tots els cristians i dels homes de bona voluntat. La fe i la pràctica de l'Evangeli procuren a cadascú una experiència de la vida «en el Crist»
que il·lumina i fa capaç d'apreciar les veritats divines i humanes segons l'Esperit de Déu4. Així l'Esperit Sant pot servir-se dels més humils per il·lustrar els
savis i els més elevats en dignitat.
2039. Els ministeris han d'exercir-se amb un esperit de servei fraternal i de
lliurament pel bé de l'Església, en nom del Senyor5. Al mateix temps, la consciència de cadascú, en el judici moral sobre els actes personals, ha de mirar de
no tancar-se en una consideració individual. Ha d'obrir-se tant com pugui a la
consideració del bé de tots, tal com es proposa en la llei moral, natural i .
revelada i, consegüentment, en la llei de l'Església i en l'ensenyament autoritzat del Magisteri sobre les qüestions morals. No s'ha d'oposar la consciència
personal i la raó a la llei moral o al Magisteri de l'Església.
2040. Així es pot desenrotllar entre els cristians un veritable esperit filial
envers l'Església. Es tracta del desenvolupament normal de la gràcia del Baptisme, que ens engendra al si de l'Església i ens fa membres del Cos del Crist. En

167

la seva sol·licitud maternal, l'Església ens concedeix la misericòrdia de Déu
que preval sobre tots els nostres pecats i actua, sobretot, en el sagrament de la
Reconciliació. Com una mare atenta, ens prodiga també en la seva litúrgia, dia
rera dia, l'aliment de la Paraula i l'Eucaristia del Senyor.
l. CDF, decl. «Mysterium Ecclesiae».
5. Cf. Rm 12, 8.11.

2. Cf. DH 14.

3. Cf. CIC, can. 213.

4. Cf. lCo 2,10-15.

La vida en el Crist

433

II. ELS MANAMENTS DE L'ESGLÉSIA

2041. Els manaments de l'Església se situen en aquesta línia d'una vida mo-:
ral lligada a la vida litúrgica i que se n'alimenta. El caràcter obligatori d 'aquestes lleis positives, dictades per les autoritats pastorals, té la finalitat de garantir
als fidels el mínim indispensable en l'esperit de pregària i en l'esforç moral,
en el creixement de l'amor a Déu i al proïsme:
2042. El primer manament («Oir missa entera els diumenges i les altres festes de
precepte i no fer treballs servils») exigeix als fidels que santifiquin el dia en què es
commemora la Resurrecció del Senyor i les festes litúrgiques principals en honor dels
misteris del Senyor, de la Mare de Déu i dels sants, en primer lloc participant en la
celebració eucarística, i descansant d'aquells treballs i ocupacions que puguin impedir aquesta santificació d 'aquests dies 1 •
El segon manament ( «Confessar almenys una vegada a l'any») assegura la preparació
a l'Eucaristia amb la recepció del sagrament de la Reconciliació, que continua l'obra
de conversió i de perdó del Baptisme 2 •

1389

2180

1457

El tercer manament ( «Combregar per Pasqua florida») garanteix un mínim en la
recepció del Cos i de la Sang del Senyor i la relaciona amb el temps de Pasqua, origen
i centre de la litúrgia cristiana3.

1389

2043. El quart manament («Abstenir-se de menjar carn i dejunar els dies establerts
per l'Església») assegura els temps d'ascesi i de penitència que ens preparen per a les
festes litúrgiques i per a adquirir el domini sobre els nostres instints i la llibertat del cor4•

2177

El cinquè manament («Ajudar l'Església en les seves necessitats») enuncia que els
fidels , a més, estan obligats a subvenir, cadascú segons la seva possibilitat, a les necessitats de l'Església 5 .

1387
1351

III. VIDA MORAL I TESTIMONI MISSIONER

2044. La fidelitat dels batejats és una condició primordial per a l'anunci de
l'Evangeli i la missió de l'Església en el món. Per manifestar davant els homes
la seva força de veritat i d'irradiació, el missatge de la salvació ha de ser autenticat amb el testimoni de la vida cristiana: «El mateix testimoni de la vida
cristiana i les obres bones fetes amb esperit sobrenatural tenen força per
atreure els homes a la fe i a Déu» 6 .
2045. Els cristians perquè són els membres del Cos del qual el Crist és el
Cap 7 , contribueixen a l'edificació de l'Església amb la constància de les seves
l. Cf. CIC, can. 1246-1248; CCEO , can. 880, 3; 881 , 1.2.4. 2. Cf. CIC, can. 989; CCEO, can.
719. 3. Cf. CIC, can. 920; CCEO, can. 708; 881 , 3. 4. Cf. CIC, can . 1249-1251 ; CCEO, can.
882. 5. Cf. CIC, can. 222; CCEO, can. 25 . Les Conferències Episcopals poden, a més, establir
altres preceptes eclesiàstics per al propi territori. Cf. CIC, can. 455 . 6. AA 6. 7. Cf. Ef 1,22.
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conviccions i dels seus costums. L'Església creix, augmenta i es desenrotlla
amb la santedat dels seus fidels1, fins que es constitueixi «en l'estat d'home
perfecte, en el complet desenrotllament del Crist» (Ef 4,13).
2046. Amb la seva vida segons el Crist, els cristians acceleren la vinguda del
Regne de Déu, «Regne de justícia, de veritat i de pau» 2 • Però no per això
abandonen les tasques d'aquest món; fidels al seu Mestre, s'hi dediquen amb
rectitud, paciència i amor.
EN RESUM

2047. La vida moral és un culte espiritual. L'obrar cristià troba el seu aliment en la litúrgia i la celebració dels sagraments.
2048. Els manaments de l'Església es refereixen a la vida moral i cristiana
unida a la litúrgia, de la qual s'alimenta.
2049. El Magisteri dels pastors de l'Església en matèria de moral s'exerceix
ordinàriament en la catequesi i la predicació, sobre la base del Decàleg que enuncia els principis de la vida moral vàlids per a tothom.
2050. El pontífex romà i els bisbes, com a mestres autèntics, prediquen al
Poble de Déu la fe que cal creure i aplicar als costums. Els pertoca
també de pronunciar-se sobre les qüestions morals que deriven de la
llei natural i de la raó.
2051. La infal·libilitat del Magisteri dels pastors s'estén a tots aquells elements
de doctrina i de moral sense els quals les veritats salvadores de la fe no
es poden guardar, explicar o complir.

l. Cf. LG 39.

2. MR, Prefaci de Crist Rei.
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ELS DEU MANAMENTS
Èxode 20,2-17

Deuteronomi 5,6-21

Jo sóc el Senyor, el teu
Déu, que t'he fet sortir
del país d'Egipte, de la
casa d'esclavatge.

Jo sóc el Senyor, el teu
Déu, que t'he fet sortir
del país d'Egipte, de la
casa d'esclavatge.

No tinguis altres déus
fora de mi. No et facis
cap escultura, ni cap
imatge de res del que hi
ha dalt del cel, a baix a la
terra o sota les aigües de
sota la terra. No les
adoris ni els donis culte,
perquèjo,elSenyor,sóc
el teu Déu, un Déu
gelós, que castigo la
culpa dels pares en els
fills, fins a la tercera i la
quarta generació dels
qui no m'estimen; però
mantinc fidelment el
meu amor fins a la
mil·lèsima generació
dels qui m'estimen i
observen els meus
manaments.

No tinguis altres déus
fora de mi.

l. Estimaràs Déu sobre
totes les coses.

No juris en nom del
Senyor, el teu Déu, en
fals, perquè el Senyor no
deixarà sense càstig el
qui jura en el seu nom
en fals.

No juris en nom del
Senyor, el teu Déu, en
fals ...

2. No juraràs el nom de
Déu en va.

Recorda't de santificar el
dissabte. Treballa durant
sis dies i ocupa't en les
teves feines, però el dia
setè és dia de repòs,
dedicat al Senyor el teu
Déu. No t'ocupis en cap
treball, ni tu, ni el teu
fill, ni la teva filla, ni el
teu criat, ni la teva

Mira de santificar el
dissabte, com t'ha manat
el Senyor, el teu Déu.

3. Santificaràs les festes.
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ELS DEU MANAMENTS
Èxode 20,2-17

Deuteronomi 5,6-21

criada, ni els teus
animals, ni els forasters
que viuen al teu país.
Perquè el Senyor va fer
en sis dies el cel, la terra,
el mar i tot allò que es
mou en aquests llocs,
però reposà el dia setè.
Per això el Senyor beneí
el dissabte i el féu sagrat.
Honra el pare i la mare,
perquè tinguis llarga
vida al país que el
Senyor, el teu Déu, et
donarà.

Honra el pare i la mare,
com et mana el Senyor,
el teu Déu, perquè
tinguis una vida llarga i
siguis feliç al país que el
Senyor, el teu Déu, et
dóna.

4. Honraràs pare i mare.

No matis.

No matis.

5. No mataràs.

No cometis adulteri.

No cometis adulteri.

No robis.

No robis.

6. No faràs accions
impures.

No llevis fals testimoni
contra el teu proïsme.

No llevis fals testimoni
contra el teu proïsme.

8. No diràs falsos
testimonis ni mentiràs.

No desitgis la casa del
teu proïsme. No desitgis
la muller del teu
proïsme, ni el seu criat,
ni la seva criada, ni el
seu bou, ni el seu ase, ni
res que li pertanyi.

No desitgis la muller del
teu proïsme. No desitgis
la casa del teu proïsme,
ni el seu camp, ni el seu
criat, ni la seva criada, ni
el seu bou, ni el seu ase,
ni res que li pertanyi.

9. No consentiràs
pensaments ni desigs
impurs.

7. No robaràs

1O. No desitjaràs els béns
del proïsme.

