Trobada diocesana sobre la fraternitat : 2 de juny de 2019.
Recull de textos sobre la fraternitat per intercalar en el vídeo d’acollida.

“Pare nostre!”
“El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà” (Mc 3,35).
“Tots vosaltres sou germans” (Mt 23,8).
“Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres” (Jn
13,35).
«Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu » (Mt 25, 40).
« No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran”. (Mt
28, 10).
“Vés a trovar als meus germans i digues‐los: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu
Déu, que és el vostre Déu” (Jn 20, 17).
“Tots vosaltres sou un de sol en Jesucrist » (Ga 3,28).
«Ja no sou esclaus, sinò fills, i si sou fills també sou hereus, per obra de Déu” (Ga 4,7).
«Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu » (Rm 8, 14).
«L’Esperit que ens fa fills i ens fa cridar “Abbà, Pare!” (Rm 8, 15).
«Si som fills també som hereus de Déu i hereus amb Crist, sofrint amb ell, serem també
glorificas amb ell» (Rm 8, 17).
“ Jesucrist ha estat el primogènit d’una multitud de germans” (Rom 8,29).
“Jesús no s’avergonyeix d’anomenar‐nos germans” (He 2, 11).
«Estimeu la fraternitat» (1Pe 2,17)
«Estimeu els germans» (1 Pe, 3,8).
“Demostres que ets fidel quan treballes pels germans, i més si són forasters » (3 Jn 5).
«Qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu” (1Jn 4,20).
“Allà on tota la fraternitat suporta les penes de tots, allí hi ha l’Església”. Bisbe Sant Pacià de
Barcelona (370‐390 dC).
“Jesucrist, primogènit entre molts germans, va instituir una nova comunió fraternal que es
realitza en el seu Cos, que és l’Església, que serà consumada quan els homes, com a família
estimada per Déu i per Crist, el Germà, donaran a Déu una glòria perfecta” (GS 32).
“Crist aporta la certesa que el camí de l’amor és obert a tots els homes i que l’esforç per a
restaurar la fraternitat universal no és en va” (GS 38).
Som “germans i germanes en el Crist” (LG 37).

En “Crist‐Germà” tots esdevenim fills adoptius del Pare, i germans i germanes els uns dels
altres”.
«Déu sols és Pare «per mi» en la mesura en que estic en el «nosaltres» dels seus fills»
Ratzinguer, La fraternidad de los cristianos.
“La unió amb Crist inclou la unió dels cristians entre sí”. Ratzinguer La fraternidad de los
cristianos.
“La eucaristía, el culto común, ha de volver a ser de manera visible un sacramento de la
fraternidad. Su sentido no es otro que edificar la comunidad” Ratzinguer La fraternidad de los
cristianos p 98.
“La organización particular sólo justifica su existencia en la medida en que conduce a la
fraternidad de la comunidad entera” Ratzinguer La fraternidad de los cristianos p 99.
“No ens cansem mai d’optar per la fraternitat” (EG 91).
“Dios nos ha llamado a convivir como hermanos” La fraternidad, Papa Francesc.

