
«Redescobrir el camí de la fe (I)»
Josep M. Gavaldà i Ribot, prevere

Any dε la fe 

Amb la carta apostòlica Porta 
fidei —publicada a Roma 

l’11 d’octubre de 2011— el papa 
Benet XVI convocava l’Església 
a celebrar un Any de la fe que 
començarà el dia 11 d’octubre 
de 2012 i acabarà el dia 24 de 
novembre de 2013, solemnitat de 
Jesucrist, rei de l’univers.

La finalitat principal d’aquest 
Any de la fe és que tots els 
cristians «redescobrim el camí 
de la fe» i, en conseqüència, 
visquem una «adhesió a l’evangeli 
més conscient i vigorosa». Les 
raons d’aquesta necessitat em 
sembla que són òbvies i força 
esteses sobretot a Europa i en les 
Esglésies de tradició més antiga 
com la nostra. Patim des de fa 
molts anys una crisi de la fe. Les 
causes d’aquesta crisi de la fe 
són diverses, però principalment 
cal trobar-les en el secularisme, 
la pèrdua del sentit de Déu, la 
indiferència, el relativisme moral, 
etc.

El problema de la manca de fe 
dels mateixos cristians

Són tants els qui es fan batejar 
però que després viuen al marge 
de Déu i, encara més, allunyats 
de la comunitat cristiana! 
Malauradament aquest és un 
problema que els pastors de 
l’Església patim cada dia quan 
atenem tantes peticions per a 
rebre sagraments de famílies, 
parelles, persones, etc. —en 
principi, tots ells cristians—, però 
que en la majoria dels casos un cop 
han rebut el sagrament (bateig, 
primera comunió, confirmació, 

matrimoni, aniversari de boda, 
etc.) no s’acostaran més a 
l’església fins a la propera ocasió 
de celebració d’algun altre 
esdeveniment o festa familiar. 
En la majoria de les nostres 
parròquies o centres de culte fa 
anys que a la missa dominical 
s’hi poden comptar les mateixes 
persones, assegudes en els 
mateixos bancs. Les assemblees 
de la missa dominical s’han reduït 
en nombre durant aquests darrers 
anys malgrat els esforços pastorals 

per aconseguir una participació 
més nombrosa, sobretot dels 
infants, adolescents i joves que 
participen en la catequesi i de les 
seves famílies. Malgrat que alguna 
parròquia pugui notar un cert 
increment del nombre de famílies 
i d’infants o joves de la catequesi 
en les misses durant l’any escolar, 
tots sabem que quan s’acaba 
la catequesi la majoria d’ells 
deixen d’assistir a la celebració 
eucarística dels diumenges. 
Sovint el gruix de cristians que 

L’any de la fe, convocat pel Sant Pare, començarà el dia 11 d’octubre 
de 2012 i finalitzarà el 24 de novembre de 2013.

El papa Benet XVI convoca l’Església universal 

a celebrar un Any de la fe
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col·laboren activament en les 
parròquies fa anys que és el 
mateix i, inevitablement, sentim 
la tristesa de no veure massa 
incorporacions noves de cristians 
compromesos en l’Església. 
Penso que no cal allargar-se més 
en aquesta trista relació de la 
realitat eclesial, tots la coneixem 
prou bé i alguns la patim més 
que d’altres. Per aquestes raons, 
es pot comprendre la necessitat 
d’un Any de la fe, no pas adreçat 
als no creients, sinó adreçat 
principalment als mateixos 
cristians, als batejats i, sobretot, a 
aquells batejats no practicants.

Què és la fe per a un cristià?

Potser aquesta pregunta —
que per a un cristià li semblaria 
tan òbvia de respondre— ens 
l’haurem de fer molts durant 
aquest Any de la fe. Potser aquest 
Any de la fe suscitarà en molts de 
nosaltres la necessitat d’enfortir 
la nostra experiència de la fe, 
afeblida pels anys, cansada o amb 
poca energia. Caldrà anar a l’arrel 
del problema.

El papa Benet ha insistit moltes 
vegades al llarg del seu pontificat 
en aquesta necessitat urgent de 
tornar a posar novament Déu 
en el lloc primer de la vida de les 
persones. En un món on Déu és 
el gran absent, poden haver-hi 
cristians que, després 
d’un procés de conversió 
sincera al Senyor, puguin 
viure i infondre en el món 
una creativitat totalment 
nova, ja que la fe cristiana 
és una força interior capaç 
de crear entusiasme i de 
donar al món l’esperança 
i la joia que tant necessita.

Jo diria que la fe en 
Déu és la resposta a la 
invitació que Déu fa a 
cadascú a viure units a ell. 
La fe és donar-se compte 
que Algú ens estima de 
forma misteriosa i que ens 
acompanya al llarg de la 
nostra vida. És reconèixer 
que aquest Algú —Déu— 
és qui ens ha creat, qui 
millor ens coneix i qui 
ens espera sempre per 
a viure amb ell, fins i tot 

més enllà de la mort. La fe és viure 
una amistat íntima i personal 
amb Déu. Ja no vius sol, vius amb 
aquell que t’ha donat la vida com 
un do preciós, i amb ell valores 
plenament el sentit d’aquesta 
vida.

L’acte de la fe – «Jo crec»– i els 
continguts de la fe –«el Credo»

En la carta apostòlica Porta 
fidei —que us recomano de llegir 
si encara no ho heu fet—, el 
Papa, com a bon teòleg i mestre, 
distingeix entre l’acte de la fe i els 
continguts de la fe.

L’acte de la fe és «l’acte amb què 
decidim entregar-nos totalment i 
amb plena llibertat a Déu». La fe 
comença essent una experiència 
vital. Diria que és Déu mateix que 
truca a la porta de cada home i 
cada dona. La fe és com obrir-
li la porta i deixar que el Senyor 
entri en les nostres vides. La fe 
comença essent un encontre amb 
el Senyor i la decisió existencial de 
voler estar amb el Senyor i viure 
amb ell. En aquest sentit la fe és 
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un do de Déu o l’acció de la gràcia 
de Déu que ve a visitar-nos.

En un segon moment, aquesta 
experiència que cadascun 
de nosaltres fa de Déu creix i 
s’enforteix amb els «continguts 
de la fe». Finalment es crea 
com una dinàmica circular en la 
qual l’assentiment de la fe i els 
continguts de la fe es reclamen 
l’un als altres de forma recíproca 
i fecunda. El Papa diu: «El 
coneixement dels continguts 
de la fe és essencial per a donar 
l’assentiment propi, és a dir, per 
a adherir-se plenament amb la 
intel·ligència i la voluntat al que 

proposa l’Església.» Certament, 
el cristià adult és aquell que 
s’esforça per fer créixer la seva 
fe reflexionant sobre tots els 
continguts de la fe: el Credo, la 
paraula de Déu, el magisteri de 
l’Església, etc. D’aquesta manera 
hom no es queda amb una fe 
infantil, sinó que va ampliant el 
cercle fins conèixer més la totalitat 
del misteri revelat per Déu.

Tanmateix, cal tenir en compte 
que únicament el coneixement 
dels continguts de la fe no porta 
necessàriament a la fe. I per 
conèixer profundament els 
misteris de la fe cal la llum de la 

gràcia de Déu. Cal ser homes o 
dones d’estudi dels continguts 
de la fe i al mateix temps ser 
homes i dones orants que amb 
la llum de l’Esperit copsen els 
significats profunds de tot el que 
Déu ha revelat en les Sagrades 
Escriptures, en la Tradició de 
l’Església, que avui ens parla a 
traves dels esdeveniments, els 
signes dels temps.   εδτ
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la nau / l’Església l’arbre mestre/ la creu el monograma / IHS el sol/la Eucaristia

Sobre un camp quadrat, emmarcat, es representa simbòlicament una barca —imatge de l’Església— 
navegant sobre unes ones lleugerament insinuades. L’arbre mestre és una creu que hissa les veles 
amb signes dinàmics que deixen entreveure el monograma de Jesucrist –IHS—, mentre que al 
fons de les veles hi ha un sol que, associat al monograma, fa referència també a l’eucaristia.

Imatge gràfica de l’Any de la fe

Construcció i disseny de maquinària - Departament de disseny

Mobiliari urbà -  Interiorisme

Des de l’any 1989 innovant en metall i construcció

Talleres Valero Reus S.L. (José A. Valero Navarro)

Polígon  Industrial Bescós. C/Sardenya, 3 (Ctra. Constantí) 43206 REUS

adreça electrònica: admin@talleresvalero.net Telèfons 977 770 651 - 977 771 643
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