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«Pare, (.J això és la vida eterna, que us coneguin a vós, únic Déu veritable, i
el qui heu enviat, Jesús, el Messies» On 17,3). «Déu, Salvador nostre, vol que
tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1Tm 2,3-4).
«No hi ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en el qual hàgim de
salvar-nos» (Ac 4,12) que el nom de jesús.
l. LA VIDA DE L'HOME: CONÈIXER I ESTIMAR DÉU

l.
Déu, infinitament perfecte i benaurat en ell mateix, amb un designi de
pura bondat, ha creat l'home lliurement per fer-lo participar de la seva vida
benaurada. Per això, sempre i en tot lloc s'ha fet pròxim a l'home. El crida,
l'ajuda a buscar-lo, a conèixer-lo i a estimar-lo amb totes les forces. Convoca
tots els homes, que el pecat ha dispersat, a la unitat de la seva família, l'Església. Per fer això, ha enviat el seu Fill com a Redemptor i Salvador, en arribar
la plenitud del temps. En ell i per ell, crida els homes a esdevenir, per l'Esperit
Sant, els seus fills adoptius, els hereus de la seva vida benaurada.
2.
Perquè aquesta crida ressonés a tota la terra, el Crist va enviar els
apòstols que ell mateix havia escollit, i els donà l'encàrrec d'anunciar l'Evangeli: «Aneu, convertiu tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i
de l'Esperit Sant, ensenyeu-los a observar tot el que us he manat. I jo estaré
amb vosaltres dia rera dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). Amb la força
d'aquesta missió, els apòstols «se n'anaren a predicar a tot arreu, i el Senyor
hi cooperava i confirmava la paraula amb els signes que l'acompanyaven» (Me
16,20).

3.
Els qui amb l'ajuda de Déu han acollit la crida del Crist i hi han respost
lliurement, han sentit també que l'amor del Crist els impulsava a anunciar la
Bona Nova arreu del món. Aquest tresor rebut dels apòstols, els seus successors l'han guardat fidelment. Tots els fidels del Crist són cridats a transmetre'l
de generació en generació, i a anunciar la fe, vivint-la en la comunió fraterna i
celebrant-la en la litúrgia i la pregària1 .
11. TRANSMETRE LA FE, LA CATEQUESI

4.
Molt aviat es va donar el nom de catequesi als esforços de l'Església
per fer deixebles, per ajudar els homes a creure que Jesús és el Fill de Déu,
l. Cf. Ac 2,42.
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perquè amb la fe tinguin la vida en el seu nom, per educar-los i instruir-los en
aquesta vida i així construir el Cos del Crist1 .

5.
«La catequesi és una educació de la fe dels infants, dels joves i dels
adults. Comprèn especialment un ensenyament de la doctrina cristiana donat,
en general, d'una manera orgànica i sistemàtica, per tal d'iniciar a la plenitud
de la vida cristiana» 2 •

6.
Sense confondre-s'hi, la catequesi s'articula amb un cert nombre d'elements de la missió pastoral de l'Església, que tenen un aspecte catequètic,
preparen la catequesi o en deriven: el primer anunci de l'Evangeli o la predicació missionera per fer néixer la fe, la recerca de les raons de creure, l'experiència de la vida cristiana, la celebració dels sagraments, la integració en la
comunitat eclesial, el testimoniatge apostòlic i missioner3 .
7.
«La catequesi va lligada íntimament amb tota la vida de l'Església. D'ella depenen essencialment, no sols l'extensió geogràfica i l'augment numèric,
sinó també, i encara més, el creixement interior de l'Església i la seva correspondència al designi de Déu» 4.
8.

Els períodes de renovació de l'Església també són els temps forts de la catequesi. Així veiem que, en la gran època dels Pares de l'Església, s'hi troben bisbes sants,
que hi consagraven una part importat del ministeri. Recordem sant Ciril de Jerusalem,
sant Joan Crisòstom, sant Ambròs, sant Agustí i molts altres Pares, les obres catequètiques dels quals resulten modèliques.

9.

El ministeri de la catequesi rep sempre energies noves dels Concilis. El Concili de Trento és, en aquest sentit, un exemple que cal subratllar: donà a la catequesi una
prioritat en les constitucions i els decrets; es troba a l'origen del Catecisme Romà, que
també porta el seu nom i constitueix una obra de primer ordre com a resum de la
doctrina cristiana. Aquest catecisme va desvetllar dintre l'Església una reorganització
remarcable de la catequesi. Va fer que molts sants bisbes i teòlegs, com sant Pere
Canisi, sant Carles Borromeo, sant Toribi de Mogrovejo, sant Robert Bel·larmino, etc.,
publiquessin molts catecismes.

10.
Per això no és estrany que, a partir del moviment que va produir-se després
del Concili Vaticà II - considerat pel Papa Pau VI com el gran catecisme del temps
modern-, la catequesi de l'Església hagi atret altre cop l'atenció. El «Directori general
de la catequesi» del 1971, les sessions del Sínode dels bisbes consagrades a l'evangelització (1974) i a la catequesi (1977), les exhortacions apostòliques que s'hi refereixen,
els documents «Evangelii nuntiandi» (1975) i «Catechesi tradendae» (1979) en són
testimoni. La sessió extraordinària del Sínode dels bisbes del 1985 demana «que es
redacti un catecisme o compendi de tota la doctrina catòlica, tant sobre la fe com sobre
la moral» 5. El Papa Joan Pau II ha fet seu el vot formulat pel Sínode dels bisbes i ha
l . Cf. CT l; 2.

2. CT 18.

3. Cf. CT 18.

4. CT 13.

5. Relació final II B a 4.
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reconegut que «aquest desig respon completament a una veritable necessitat de l Esglé ia universal i de les Esglé ie particular » 1 . Ha fet cot el que calia per dur a acompliment aque t desig dels pare del ínod .
Ill. 1A FI ALITAT I EL DE 11 ATARI D'AQ E T CATECI

lE

11.
Aque t Catecisme vol presentar una expo ició orgànica i intètica del
continguts es encials i fonamentals de la doctrina catòlica tant sobre la fi com
sobre la moral, a la llum del Concili Vaticà II i del conj unt d la Tradició d
l'Església. es seves fonts principals són la agrada Escriptura, els sants Pare ,
la litúrgia i el 1agisteri de l Església. És destinat a servir com de «punt d
referència per als cateci me o els compendis que es componguin en et diverso països» 2•
12.
quest Cateci m e - destina principalment al r ponsables de la catequ i: en prim r lloc al bi be , n tant que doctor de la fe i pastors de
l'E glé ia. Se'l ot r ix com un instrument en la tasca d 'en enyar el poble de
Déu. A travé del bisbe , adreça també als r dactors del catecisme , als
prevere i als catequi te . rà també de lectura útil p r a rots el altres fidels
cri cian .
IV. L~ TRUCT RA D'AQUEST CATECISME

13.
El pla d aque t Catecisme s'inspira en la gran tradició del atecisme
que articulen la catequesi entorn de quatre «pilars»: la professió de la fe baptismal ( el Símbol), els sagraments de la fe, la vida de la fe (els Manament. ) i la
pregària del creient (el Parenostre).
Primera part: La professió de la fe

14.
Els qui pertanyen al Cri ·t per la fe i el baptisme han de confessar la fe
baptismal davant els home 3. Per ai ò e l Cateci me e posa d 'antuvi en què
cansi teix la Revelació, amb la qual Déu 'adreça i
dóna a l'home, i la fe,
amb la qual l'home re pon a Déu (primera eccí6). El ímbol de la fe resumeix el don que Déu fa a l'home com a Autor de tot bé, com a R demptor i com a antificador, i el articula entorn dels «tres capítoJs» del nostre
bapti me, la fe en un sol Déu: el Pare totpoderós, el Creador; Je ucrí t, el eu
Fill, el nostre Senyor i Salvador i l'Esperit ant, en la anta E glé ia (segona
secció).
l. Discur. del 7 de desembre de 1985.

4.

3. Cf. Mt 10,32; Rm 10,9.

2. Sínode dels Bisbe del 1985, comunicat fmal 11 B a
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Segona part: Els sagramen'ts de la fe

15.
La segona part del Catecisme exposa com la salvació de Déu, realitzada
una vegada per sempre, per obra de Jesucrist i de l'Esperit Sant, es fa present
en les accions sagrades de la litúrgia de l'Església (primera secció), particularment en els set sagraments, (segona secció).
Tercera part: La vida de lafe

16.
La tercera part del Catecisme presenta el fi últim de l'home, creat a
imatge de Déu: la benaurança, i els camins per arribar-hi: una conducta recta i
lliure, amb l'ajuda de la llei i de la gràcia de Déu (primera secció) una conducta que compleix el doble manament de la caritat, explanat en els deu Manaments de Déu (segona secció).
Quarta part: La pregària en la vida de la fe

17.
La darrera part del Catecisme tracta del sentit i de la importància de la
pregària en la vida dels creients (primera secció). S'acaba amb un breu comentari de les set peticions de la pregària del Senyor (segona secció). Aquí
trobem, en efecte, la suma dels béns que hem d'esperar i que el nostre Pare
del cel ens vol concedir.
V. INDICACIONS PRÀCTIQUES PER A L'ÚS D'AQUEST CATECISME

18.
Aquest Catecisme ha estat concebut com una exposició orgànica de
tota la fe catòlica. Cal, doncs, llegir-lo com una unitat. Els números marginals,
molt nombrosos, que remeten a d'altres paràgrafs que tracten de la mateixa
matèria, i l'índex temàtic de la fi del volum permeten de veure cada tema en
relació amb tot el conjunt de la fe .
19.
Sovint els textos de la sagrada Escriptura no són citats literalment, sinó
amb una sola indicació de referència («cf.») en nota. Per entendre aquests
passatges amb la deguda profunditat, caldrà acudir als textos mateixos. Aquestes referències bíbliques són un instrument de treball per a la catequesi.
20.
L'ús de la lletra petita en determinats passatges indica que es tracta d'observacions de tipus històric o apologètic, o d'exposicions doctrinals complementàries.
21.
Les citacions, amb lletra petita, de les fonts patrístiques, litúrgiques, magisterials o hagiogràfiques són destinades a enriquir l'exposició doctrinal. Sovint aquests
textos han estat escollits amb vista a un ús directament catequètic.

22.
A la fi de cada unitat temàtica, una sèrie de textos breus resumeix amb fórmules triades l'essencial de l'ensenyament. Aquests «Resums» tenen la finalitat de suggerir
a la catequesi local fórmules sintètiques i aptes per a aprendre de memòria.
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VI. LES ADAPTACIONS NECESSÀRIES

23.
Aquest Catecisme posa l'accent en l'exposició doctrinal. Vol ajudar a
aprofundir el coneixement de la fe. És per això que s'orienta cap a la maduració d'aquesta fe, cap al seu arrelament en la vida i la seva irradiació en el
testimoniatge 1 .

24.
Per la seva mateixa finalitat, aquest Catecisme no es proposa d'efectuar
les adaptacions de l'exposició i dels mètodes catequètics exigits per les diferències de cultura, d'edat, de maduresa espiritual o de situacions socials i eclesials d'aquells a qui s'adreci la catequesi. Aquestes adaptacions indispensables
pertoquen als catecismes apropiats, i més encara als qui instrueixen els fidels:
El qui ensenya «s'ha de fer tot a tots» (lCo 9,22), a fi de guanyar-los tots per a
Jesucrist.(. ..) Cal, sobretot, que no pensi que li ha estat confiada una sola classe
d'ànimes i que li és permès, en conseqüència, de formar i d'instruir de la mateixa manera tots els fidels en la veritable pietat amb un mètode únic i sempre
el mateix. Ha de saber que uns són, en Jesucrist, com infants tot just nats, que
d'altres són com adolescents i que alguns altres, finalment, són com persones
grans i amb la plenitud de les forces . (. .. ) Els qui són cridats al ministeri de la
predicació, quan transmeten l'ensenyament dels misteris de la fe i les regles
morals, han d'adaptar les paraules i l'esperit a l'enteniment dels oients 2 •
Per damunt de tot, la caritat

25.
Per acabar aquesta presentació, és oportú de recordar aquest principi
pastoral que anuncia el Catecisme Romà:
Aquest és, sens dubte, aquell camí més excel·lent de l'Apòstol(...) quan situà la
finalitat de la doctrina i de l'ensenyament en l'amor que no té fi . Cal explicar
allò que hem de creure, esperar o practicar. Però, sobretot, cal fer veure sempre l'Amor de nostre Senyor, perquè cadascú comprengui que tot acte de virtut
perfectament cristià no té cap més origen que l'Amor ni cap més terme que
l'Amor3.

l. Cf. CT 20-22; 25.

2. Catec. R. prefaci 11.

3. Catec. R. prefaci 10.

