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L’Església, una experiència de relació: una comunitat 
 
Què és l’Església? Són molts i diferents els sentits que es 

donen a l’Església. Per l’home i la dona del carrer, l’Església 

és, en general, una institució amb poder. No hi ha dubte que 

és la percepció que en té, avui, una gran majoria de perso-

nes. Ara bé, si a aquesta gran majoria de gent que ha nascut 

i viu dins el nostre àmbit cultural, se’ls demana si han estat 

batejats, respondran afirmativament, encara que de la seva 

resposta afirmativa no se’n pot deduir que se sentin mem-

bres de l’Església. Tanmateix, enmig d’aquesta pluralitat 

d’accepcions el Vaticà II va definir l’Església com «el poble 

de Déu», és a dir, com aquella comunitat de creients que 

pelegrinant per aquest món, fa visible i comprensible, en un 

lloc determinat el seguiment de Jesús. Així, aquesta comuni-

tat, malgrat la seva feblesa, esdevé sagrament, en tant que 

és la part visible d’una realitat que resulta invisible per a 

l’home que no té fe, l’obra alliberadora de Déu. 

Des dels seus orígens la comunitat eclesial s’ha fonamentat 

sobre un doble fet: l’esdeveniment realitzat per Jesús amb 

la seva mort i resurrecció, i la vinguda de l’Esperit Sant a 

Pentecostes. L’Església, per tant, resta inseparable tant de 

Jesús com de l’Esperit.  



 

Li demano al Senyor 

que il·lumini la mirada 

interior del vostre cor

Demano al Déu de 

nostre Senyor  

Jesucrist, que us  

concedeixi el do  

espiritual de compren-

dre la seva revelació, 

perquè conegueu de 

veritat qui és ell
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Amb motiu de rebre el bap-

tisme, cada Església local 

demanava als catecúmens 

adults formular la seva fe. 

Alguns dels errors sorgits 

durant els primers segles 

van ser el motiu pel qual 

després de confessar la fe 

en Déu Pare, Fill i Esperit, 

en alguns indrets van co-

mençar a incloure en el Credo la fe en l’Església, subratllant-ne 

un o altre aspecte. D’aquesta manera s’anaren fent presents 

les quatre notes de l’Església: Una, Santa, Catòlica i Apostòli-

ca com a quatre eixos fonamentals i constitutius de la mateixa 

Església. 

 
La primera propietat, doncs, que confessem de l’Església és la 

seva unitat; però, com l’hem d’entendre? Els Pares de l’Esglés-

ia primitiva parlaven de la seva unitat amb imatges com 

aquestes: De la mateixa manera –deien ells–, que, de molta 

farina, si no es disposa de l’aigua, no se’n pot fer pa, o així com 

la terra àrida sense regar no pot donar fruit, així també nosal-

tres que som molts, només formarem un sol cos si som ba-

nyats per l’Aigua que ve del cel, i només donarem fruit si re-

bem la pluja generosa que ve de dalt.   

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ef+1%2C+15-23&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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Amb aquestes al·legories el que volien assenyalar aquells Pares 

era que la unitat de l’Església és el fruit de l’Esperit que l’habita 

i l’enriqueix a través de la diversitat dels seus dons contrària-

ment a l’efecte que provoca la uniformitat.  

 

Seguidament, en el Credo confessem la santedat de l’Església; 

no obstant això, segons la Bíblia només Déu és sant. Hi ha con-

tradicció, doncs, entre ambdues afirmacions? És evident que la 

resposta ha de ser negativa, perquè la Bíblia també parla d’un 

poble sant, sabent que és sant perquè Déu l’ha santificat. La 

santedat de l’Església com a poble de Déu, és una santedat de-

rivada, ja que l’única font de santedat no són les obres de la 

mateixa Església, sinó Déu. 

En tercer lloc, diem que l’Església és catòlica, terme amb el 

qual no sols ens referim a la seva universalitat, sinó sobretot a 

la seva autenticitat. Per això, amb tota fermesa podem dir que 

l’Església és tan catòlica avui com ho era quan estava formada 

per l’única comunitat cristianojueva de Jerusalem. Així, doncs, 

l’Església de Déu ja era cridada a ser l’Església de tots els po-

bles, races i cultures des del dia de Pente-

costa. Cal entendre la catolicitat com un 

do del Senyor, i aquesta és la raó que 

justifica l’afany de la tasca evangelitzado-

ra de la nova comunitat. 

Mentre el poble de Déu feia el seu camí, 

al segle IV, s’afegia al Credo la quarta i 

darrera nota de l’Església, l’apostolicitat, entesa com un do que 

Déu fa a la seva Església mitjançant la predicació dels apòstols. 

D’aquesta forma esdevenia un indicatiu de l’autenticitat de la 

fe, l’origen de la qual es troba en la predicació i acceptació de la 

Paraula, difosa, en primer lloc, pels mateixos apòstols.  

 

 

1- Creus que la majoria 

de cristians té conscièn-

cia de pertànyer a  

l’Església entesa  

com a poble de Déu?  

És a dir, se senten  

coresponsables en           

la comunitat?  

 

2- Quina pastoral  

s’hauria d’activar per tal 

de passar d’una Església 

piramidal a una Església 

de comunió?  

 

3- Què creiem que diu 

l’Esperit a l’Església  

d’avui? Com hem de 

viure, evangèlicament,  

el moment de canvis 

profunds que afecten 

l’Església i la seva  

missió?  



També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

 

 

«Qué discutible eres, Iglesia, y sin embargo, cuánto te quiero. 

Cuánto me has hecho sufrir, y sin embargo, tengo necesidad de tu 

presencia. 

Me has escandalizado mucho, y sin embargo, me has hecho entender 

la santidad. 

Nada he visto en el mundo más oscurantista, más comprometido, 

más falso, y nada he tocado más puro, más generoso, más bello... 

Cuántas veces he tenido ganas de cerrar en tu casa la puerta de mi alma y cuántas veces 

he pedido poder morir entre tus brazos seguros. 

No, no puedo librarme de ti porque soy tú, aún siendo completamente tú. 

Y después ¿Dónde iría? 

¿A construir otra? 

Pero no podré construirla sino con los mismos defectos, con los míos que llevo dentro. Y si 

la construyo, será mi iglesia y no la de Cristo. 

Aquí está el misterio de la Iglesia de Cristo, verdadero misterio impenetrable. 

Tiene el poder de darme la santidad y está formada toda ella, del primero al último, de 

pecadores y... ¡Qué pecadores! 

Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio eucarístico y está compuesta de 

hombres débiles que están perplejos y que se debaten cada día contra la tentación de per-

 

No, no me voy de esta Iglesia fundada sobre una piedra tan débil, 

porque fundaría otra sobre una más débil que soy yo... 

Pero, además, ¿Qué cuentan las piedras? Lo que verdaderamente 

cuenta es la promesa de Cristo, el cemento que une las piedras, 

es decir, el Espíritu Santo. 

Sólo el Espíritu Santo es capaz de edificar la Iglesia con unas pie-

dras mal talladas, como lo somos nosotros. 

Sólo el Espíritu Santo puede mantenernos unidos, a pesar de la 

fuerza centrífuga y disgregadora de nuestro ilimitado orgullo. 

Y aquí está el misterio: 

En el fondo, soy yo esta masa de bien y del mal, de grandes y de 

miseria, de santidad y de pecado que define a la Iglesia».  

Carlos Carreto 

Vídeo a Youtube: http://bit.ly/1aleq4p 


