
Alguns principis bàsics de la meua VIDA: L’amor,            

la justícia, la veritat i la llibertat responsable. 

 

El dret habitarà l’estepa, en el jardí regnarà la justícia.                                                     

El fruit de la justícia serà la pau. 

Profeta Isaïes, 32, 16-17. 

 

S’armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat. 

Profeta Isaïes, 11,5. 

 

Ell es vestirà de zel per a combatre, armarà la creació per a atacar els enemics,               

es posarà la cuirassa de la justícia i, com a casc, el judici imparcial. 

Saviesa, 5, 17-20. 

 

No deixes ser vençut pel mal, ans venç el mal amb el bé. 

St. Pau, Romans, 12, 21. 

 

No s’alegra de la injustícia, sinó que troba el goig en la veritat. 

St. Pau, 1 Corintis, 13,6. 

 

Constants també quan brandem les armes de la justícia                                                   

per a atacar o per a defensar-nos. 

St. Pau, 2 Corintis, 6,7. 

 

Les armes del nostre combat no són d’origen humà,                                                           

i reben de Déu la força per a destruir fortaleses. 

St. Pau, 2 Corintis, 10,4. 

 

Feu realitat la veritat des de l’amor cristià. 

St. Pau, Efesis, 6, 14. 

 



Poseu-vos el cinturó de la veritat,                                                                                   

revestiu-vos amb la cuirassa de la justícia. 

St. Pau, Efesis, 6,14. 

 

Són servidors del Crist? Declare, fora de mi, que jo encara ho sóc més:                         

En treballs, molt més; en presons, molt més; en bastonades, sense comparació;               

a punt de morir molt sovint... 

St. Pau, 2 Corintis, 11,16-33. 

 

Heu de reconèixer que tothom qui actua justament, ha nascut de Déu.     

1 Carta de Joan, 2, 29.   

 

Aneu amb compte! Guardeu-vos del llevat dels fariseus, vull dir, de la hipocresia. No hi 

ha cap secret que tard o d’hora no siga conegut.                                                                          

Estigueu-ne segurs: allò que heu dit en la fosca, es dirà a plena llum;                            

allò que heu parlat a cau d’orella en un soterrani, es proclamarà des dels terrats.  

Lluc, 12, 1b-3. 

 

Vosaltres, cerqueu primer el Regne de Déu i la seua justícia (el que Déu vol) i tot això 

(que necessiteu per la vida) us ho donarà de més a més. 

Mateu, 6,33. 

 

La veritat vos faràs lliures. 

Joan, 8,32 

 

Les Benaurances no són un codi de resignació, sinó un ideal, un programa                      

de realització personal i col·lectiva, que demana una lluita més enllà de l’egoisme,      

des de l’amor a Déu i a tots els hòmens, als quals Déu estima fins al màxim. 

 

Feliços els qui tenen fam i set de ser justs:                                                                            

vindrà el dia que seran saciats.                                                                                             

Feliços els perseguits pel fet de ser justs:                                                                          

el Regne del Cel és per a ells...                                                                                   

Feliços vosaltres quan, per causa meua, us ofendran, us perseguiran                                

i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies:                                         

alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. 



 

Regne de veritat i de vida, Regne de santedat i de gràcia,                                            

Regne de justícia, d’amor i de pau.                                                                                
Litúrgia de la solemnitat de Jesucrist, Rei de tot el món. 

 

Cal que visquem la nostra fe amb la llengua pròpia, tal com apareix en el dia de Pentecostès: 

“Sentim proclamar en les pròpies llengües les grandeses de Déu” Fets, 2,11. 
L’acceptació, de part de l’Església, de totes les llengües del món, el valencià inclòs, és signe de 

la presència i acció de l’Esperit Sant.                                         

L’Església, amb l’ús de totes les diverses llengües del món, fa patent la seua Catolicitat, 

Universalitat. És el Poble de Déu, que va més enllà del Poble d’Israel i que abraça totes els 

Pobles del món, amb allò més propi d’ells, les seues llengües i cultures. Cfr. Lumen Gentim 

13; Gaudium et Spes 44; Decret “Ad Gentes” nn. 4, 21,26. 

 

“Quan, en els éssers humans, floreja la consciència dels seus drets, no pot deixar 

de sorgir-hi la consciència dels deures respectius: de manera que aquell qui té alguns 

drets, té també el deure de fer valer els seus drets, com una exigència i una expressió 

de la seua dignitat; i tots els altres éssers humans tenen el deure de reconèixer i de 

respectar aquests mateixos drets”. 

St. Joan XXIII, “Pacem in terris”, 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


