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LA FE CRISTIANA (1) 
 
Sempre convé, i més en temps  com els nostres en què és evident que 
manca cultura religiosa,  que sapiguem donar raó de la nostra fe, és a dir, 
que entenguem bé què és la fe cristiana i sapiguem explicar bé, a qui ens 
ho demani, què és la fe cristiana.  

Hi ha un document, de la Congregació per al Clergat, que porta per títol 
Directori General per a la catequesi (1997), que, en un dels seus apartats, 
explica amb paraules clares i senzilles què és la fe cristiana, què vol dir 
creure en Jesucrist. Llegir-les atentament ens pot ajudar a fer el que dèiem 
abans: a explicar-nos a nosaltres mateixos què és la fe cristiana i a 
explicar-ho als altres.  

La fe cristiana és fer-se deixeble de Jesucrist:   

“La fe cristiana és, primer de tot, conversió a Jesucrist, adhesió plena i 
sincera a la seva persona i decisió de caminar en el seu seguiment. La fe és 
un trobament personal amb Jesucrist, és fer-se deixeble seu. Això exigeix el 
compromís permanent de pensar en Ell, de jutjar com Ell i de viure com Ell 
ho va fer. Així el creient s’uneix a la comunitat de deixebles i fa seva la fe 
de l’Església.” 
 
La fe cristiana és acceptar totes les veritats revelades per Déu:  
 
“Aquest “sí” a Jesucrist, plenitud de la Revelació del Pare, inclou en sí 
mateix una doble dimensió: el lliurament confiat a Déu i l’assentiment 
cordial a tot el que Ell ens ha revelat. Això només és possible per l’acció de 
l’Esperit Sant. Creure, doncs, implica una doble referència: a la persona i  a 
la veritat: a la veritat per confiança en la persona que en dóna testimoni”.  
 
 
La fe cristiana és fer nostre la manera de ser i de fer de Jesús: 
 
Acollir la fe té uns efectes en la pròpia vida, demana una nova manera de 
ser i de fer en tots els àmbits de la vida. 
 
“La fe comporta un canvi de vida, una “metanoia”, és a dir, una 
transformació profunda de la ment i el cor. I aquest canvi de vida es 
manifesta en tots els àmbits de l’existència del cristià: en la seva 
vida interior d’adoració i acollida de la voluntat divina; en la seva 
participació activa en la missió de l’Església; en la seva vida 
matrimonial i familiar; en l’exercici de la vida professional; en el 
compliment de les activitats econòmiques i socials.  



Per tant, i com a resum d’aquesta primera part, recordem que la fe és una 
adhesió lliure, plena i sincera a la persona de Jesucrist. És també adhesió 
cordial a la veritat revelada per Déu. I com a conseqüència d’aquesta doble 
referència i adhesió a la persona de Jesucrist i a la veritat, el creient canvia 
profundament la seva manera de ser i de fer, viu segons Jesús.  

La fe, a més, té unes característiques. En parlarem en un proper full 
parroquial.  
 

El mossèn 
 
 
AGENDA: 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 28: per Caterina Pladevall i 
Adela Rodes, difuntes; Diumenge, dia 29: per Mn. Ramon Homs i 
Franch, difunt.    
 
INFORMACIONS: 
 
BATEIG: Dissabte passat, dia 14 d’agost, a l’església parroquial, va rebre el 
sagrament del baptisme el nen TONE AYESA i  MAS, fill de Antonio i 
d’Arola, i veí de Barcelona.   
 
DEFUNCIÓ: Dilluns passat, a l’església parroquial, es va celebrar una missa 
en sufragi de JAUME PADRÓ i MATEU, que va morir a Barcelona, el 
proppassat dia 10 d’agost, a l’edat de 77 anys, i que cada estiu venia a 
passar uns dies a Viladrau.   
 
 
LA VEU DELS SANTS: 
 
 
“Aquest curt precepte t’ha estat donat, doncs, una vegada per totes. 
Estima i fes el que vulguis; si calles, fes-ho per amor; si parles, fes-
ho per amor; si corregeixes, corregeix per amor; si perdones, 
perdona per amor; tingues al fons del teu cor la rel de l’amor: 
d’aquesta rel no en podrà sortir sinó bondat”.  
     

***** 
“¿És que la vida feliç no és la mateixa que tothom vol, i que no hi ha 
absolutament ningú que no vulgui? On l’han coneguda per a voler-la 
així? On l’han vista per a estimar-la tant? És que, de fet, la tenim, 
però no sé com... On i quan vaig conèixer per experiència la meva 
felicitat per a poder recordar-la, estimar-la i enyorar-la? ... I és 
aquesta la veritable felicitat, alegrar-se en vós, de vós, i per a vós: 
ve-te-la aquí, i no n’hi ha d’altra. Els qui, però, s’afiguren que n’hi 
ha d’altra, persegueixen una altra joia que no és pas la veritable”.  
 
(Sant Agustí d’Hipona, 354-430)  
 


