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TEMA 12
A VEGADES ENS ALLUNYAM DE L’AMOR DE DÉU

Pàgs. 106 i 107
del Catecisme

Mal
El mal fa mal.

Els desastres naturals, les guerres en el món, els 
problemes familiars, el mal que jo tenc, tu veus 
que el mal existeix, i que tots ens falta ser feliços 
i que en la terra fa falta pau. I tu no pots fer gran 
cosa. Però, mira quan fas el mal a un altre. Quan 
et fas mal a tu mateix? I quan fas mal a Déu?

Éste es un gran misterio. Sin embargo, imagina que cada vez que tú cometieras una 
falta, tus padres intervinieran. Sin duda, habría menos errores en tus deberes, pero 

ya no serían realmente los tuyos. Y si al final del curso obtuvieras unas magníficas no-
tas, éestarias orgulloso de ellas? 

Dios nos ha creado y nos ha confiado el mundo para que tengamos la alegría de lograr 
el éxito en esta aventura. Su regalo más hermoso es nuestra libertad, y la respeta. Sin 
ella seríamos marionetas en sus manos. Si Dios interviniera sin cesar en tu vida, ésería 
realmente la tuya?

¿Entonces Dios es un simple espectador de nuestras desgracias? Por supuesto que no. 
Él hace todo lo que puede para ponernos en el buen camino, algo así como esos padres 
que no cogen el bolígrafo en lugar de su hijo, sino que le dan explicaciones y consejos. 
Dios no deja de interpelar a nuestra libertad. Piensa en los profetas, en el propio Jesús 
y en todos aquellos que hoy se hacen eco de su voz, como la madre Teresa de Calcuta 
y muchos otros: personas de tu familia, tus profesores, incluso tus compañeros. 

¿Por qué Dios deja hacer el mal?

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que Déu

és bo?

QUAN MIRo al meu voltant, VEig TANTA VIOLÈNCIA. 
... PER QUÈ Déu no Va crear un món sense guerres,
i sense catàstrofes?

Realment crec que Déu és bo, però no sé per què el món no és perfec-
te! El que sí que sé és que quan ets realment bo, el món torna bo. Però 
no pots evitar que la gent faci el que vulgui, fins i tot coses dolentes. 

La Bíblia ens diu que Déu va crear a l’home «a la seva imatge i sem-
blança», és a dir, lliure, capaç d’escoltar-lo o no. El món està constant-
ment danyat pel mal. Però a tot arreu, sempre, els homes poden fer la 
pau, superar-se i anar cap al bé.



Jesús ens ha descobert que Déu està disposat
a perdonar-nos quan el nostre cor està penedit

aprèn de Quines conseqüències té el pecat?
El pecat trenca o desabilita la nostra relació amb 
Déu, fa mal als altres i a nosaltres mateixos.memòria

Per a no caure i no perdre l’alegria mirem 
de deixar de banda les pedres del camí. 
Dona nom en aquestes pedres.SÍ NO

«Un dia va dir Jesús als qui el seguien: A veure, 
que us pareix? Suposau que un home té cent ove-
lles i que en perd una; no deixarà les noranta-nou 
a la muntanya per anar a cercar la perduda? I si 
arriba a trobar-la, vos assegur que aquesta dóna 
més alegria que les noranta-nou que no s’havien 
perdut. Doncs el mateix passa amb el vostre Pare 
que està en el cel, que no vol que es perdi ningú 
d’aquests petits». (Mt 18,12-14).

dibuixa l’ovella perduda Jesús 


