
«Redescobrir el camí de la fe (i II)»
L’any de la fe és una bona ocasió perquè els cristians dediquem 

un temps a aprofundir la nostra professió de fe: el Credo.

Josep M. Gavaldà Ribot, prevere

Any dε la fe 

El Credo és la pregària o 
formulació que recull de 

manera sintètica tots els articles 
principals de la fe cristiana. 
Recitant o pregant el Credo els 
cristians diem i professem tot allò 
que creiem. Principalment hi ha 
dues versions del Credo: la més 
antiga és l’anomenada Símbol 
dels Apòstols (és la versió breu 
del Credo), i l’altra és el Símbol 
dit de Nicea-Constantinoble 
(la versió més llarga), que va ser 
fruit dels dos primers concilis 
ecumènics (325 i 381). Bàsicament 
el Credo s’articula en tres parts: la 
primera part parla de la Primera 
Persona de la Trinitat: Déu Pare; 
la segona part parla del Fill, i la 
tercera de l’Esperit Sant. Dins de 
la professió de fe en l’Esperit Sant 
professem també la fe en l’obra 
de l’Esperit, que és l’Església.

Aquest Any de la fe serà una 
ocasió magnífica perquè els 
cristians dediquem un temps per 
a estudiar i aprofundir més en els 
articles de la nostra professió de 
fe (el Credo). Però no es tracta 
només de conèixer tan sols 
amb el cap. El Papa, en la carta 
apostòlica Porta fidei, cita un 
sermó de sant Agustí en el qual 
el bisbe d’Hipona escriu als nous 
batejats: «Vau rebre i vau recitar 
quelcom (el Credo) que heu 
de retenir sempre en la vostra 
ment i cor i repetir al vostre llit; 
quelcom sobre el que heu de 
pensar quan sou al carrer i que 
no heu d’oblidar ni quan mengeu, 
de manera que, fins i tot quan 
dormiu corporalment, vigileu 
amb el cor.» Els primers cristians 
pregaven quotidianament amb 

el Credo per tal de no oblidar 
els compromisos assumits en el 
baptisme. Potser aquest Any de 
la fe sigui també una ocasió per 
a molts cristians d’aprendre de 
memòria el Credo i de resar-lo. 
Repetir amb la ment i el cor els 
diferents articles de la professió 
de la fe innegablement ens 
portarà a creure més en tot allò 
que és fonamental en la vida de fe: 
creure més en Déu, en Jesucrist 
mort i ressuscitat, en l’acció de 
l’Esperit Sant, en l’Església, la 
comunió dels sants, el perdó dels 
pecats, en la vida eterna, etc.

Professió pública
de la nostra fe

El Papa escriu: «En aquest 
Any, les comunitats religioses, 
així com les parroquials, i totes 
les realitats eclesials antigues 
i noves, trobaran la manera de 
professar públicament el Credo.» 
Es preveu que tant a Roma com 
en les altres Esglésies locals hi 
hagi celebracions litúrgiques 
amb motiu de l’Any de la fe en les 
quals es posarà de relleu l’acte 
de la professió de la fe. Tindrem, 
doncs, ocasió de professar 
solemnement la nostra fe. De fet 
ho fem cada any solemnement en 
la vetlla pasqual o el dia de Pasqua, 
però també cada diumenge i 
dies de festa en la celebració 
eucarística. Tanmateix, potser 
hauríem de proposar-nos a nivell 
personal i comunitari de revisar 
la nostra fe fent alguna cosa de 
més durant aquest any que suposi 
per a cadascú un pas més en el 
creixement de la pròpia fe. Potser 
així, quan participem en alguna 

celebració en què solemnement 
«professem la fe», significarà per 
a cadascun de nosaltres haver 
assolit una fita més en el camí de 
la fe cristiana.

Certament que professar la fe 
públicament no sols vol dir recitar 
el Credo en una Església, sinó que 
comporta també assumir millor 
els diferents compromisos de la 
fe cristiana: viure i testimoniar 
l’evangeli, ser més caritatius amb 
els pobres, defensar i practicar 
la justícia social, ser membres 
actius en l’Església, assumir 
tasques d’evangelització, etc.

Dues efemèrides 
per a aquest Any

El Papa ha volgut iniciar 
l’Any de la fe el dia 11 d’octubre 
de 2012 en què s’escau el 50è 
aniversari de l’obertura del 
concili Vaticà II i el 20è aniversari 
de la publicació del Catecisme de 
l’Església catòlica. En referència 
als documents conciliars, tant 
el beat Joan Pau II com el Papa 
actual han manifestat de forma 
solemne la validesa d’aquests 
textos com a «textos qualificats 
i normatius del Magisteri» de 
l’Església. El Papa actual insisteix 
en la necessitat de llegir i acollir 
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els textos del Concili «amb una 
hermenèutica correcta» per tal 
que continuïn sent «una gran 
força per a la renovació sempre 
necessària de l’Església». En 
alguna altra ocasió el Papa s’ha 
lamentat que els textos del 
concili Vaticà II han arribat al 
món a través de la interpretació 
dels mitjans de comunicació i 
no pas per la lectura dels textos, 
que ningú no llegeix. Potser 
aquest Any de la fe sigui l’ocasió 
perquè tant fidels com pastors 
coneguin millor la riquesa dels 
textos conciliars que són els que 
més autoritat han de tenir en 

l’Església i aquells que els bisbes 
i pastors més haurien de citar en 
les seves homilies. L’estudi dels 
textos del concili Vaticà II pot ser 
també un gran ajut per als fidels 
per tal de redescobrir la seva fe. 
L’altre text al qual també el Papa 
fa referència és el Catecisme de 
l’Església catòlica, que pot ser un 
veritable instrument de suport 
a la fe, ja que ofereix de forma 
sistemàtica i organitzada els 
continguts fonamentals de la fe.

A banda d’aquestes efemèrides 
cal destacar també que durant 
l’Any de la fe —en el mes 

d’octubre de 2012— se celebrarà 
a Roma un Sínode de bisbes sobre 
el tema «La nova evangelització 
per a la transmissió de la fe 
cristiana», un tema urgent i 
cabdal per a la vida de l’Església. 
Caldrà doncs que estem atents a 
aquestes celebracions eclesials 
i que preguem per totes elles, 
ja que en elles i a través d’elles 
l’Esperit de Déu és qui ens parla i 
qui continua dirigint i governant 
l’Església de Jesucrist.   εδτ
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