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I TU, QUÈ HI DIUS?

1.1. Coneixes alguns fets dels primers cristians? Com vivien, com resaven, quins eren els principals apòstols,
com s’organitzaven…?

1.2. El terme església es fa servir per designar diferents conceptes. Saps dir quins?

1.3. Jesús va dir a l’apòstol Simó Pere: «I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Esglé-
sia […].» (Mt 16,18) Què et sembla que vol expressar aquesta afirmació?

1.4. Has sentit a parlar de l’edicte de Milà? Saps per què va ser important per al cristianisme?

Aneu i anuncieu
U N I TAT

1

Al llarg d’aquest curs estudiaràs aspectes importants de la història de l’Església catò-
lica. Quan parlem de l’Església i de la seva història, ens referim als esdeveniments els

protagonistes dels quals són el conjunt de persones que es confessen cristianes, seguidores
de Jesucrist i dels ensenyaments dels seus primers apòstols. 

Coneixeràs com la història de l’Església s’ha anat teixint gràcies a molts creients, homes
i dones de provada santedat o anònims, de fe profunda en Jesucrist i compromesos amb
l’evangeli.

En aquesta primera unitat et presentem alguns fets significatius dels primers cinc se-
gles de la nostra era. Aquest període comprèn des de les primeres comunitats al voltant
dels apòstols i l’expansió del cristianisme fins a la seva consolidació com a religió oficial
de l’Imperi romà.
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Des del segle I fins al segle V

CAIGUDA DE L’IMPERI ROMÀ (476)JESÚS DE NATZARET

La vinguda de l’Esperit Sant (PENTECOSTA)
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UNITAT

1Com ho veuen?

8

Qui no ha sentit alguna vegada històries de persones que han lliurat la seva vida per una causa? N’hi ha que
ens causen un gran impacte i, fins i tot, els seus protagonistes resten en la nostra memòria durant molt

de temps. També n’hi ha que tenen un gran ressò en els mitjans de comunicació i, sovint, per interessos parti-
distes o ideològics, se’ns presenten unes vegades com a models que cal imitar i d’altres com a exemples del que
no s’hauria de fer. Et presentem quatre exemples de persones capaces de donar la seva vida pels altres.

El germà de la Sara

Fa temps, quan treballava com a voluntari a l’hospital
Acarigua-Araure (Bolívia), vaig conèixer una nena que es deia
Sara i que patia una estranya malaltia. L’única oportunitat de
millora era una transfusió de sang del seu germà, de cinc anys,
que havia sobreviscut a la mateixa malaltia i havia desenvolu-
pat els anticossos necessaris per combatre-la.

El doctor va explicar la situació al nen i li preguntà si esta-
ria disposat a donar-li la seva sang. El vaig veure dubtar un mo-
ment abans de dir: «Sí, ho faré, si això salva la Sara.»

Mentre es feia la transfusió, el nen somreia, ajagut en un llit,
al costat de la seva germana. A poc a poc li arribaven els colors a
les galtes de la nena. De sobte, el nen començà a posar-se pàl·lid
i el seu somriure va desaparèixer. Mirà el doctor i li preguntà,
amb veu tremolosa: «A quina hora començaré a morir?»

El nen no havia entès el doctor. Va creure que havia de do-
nar la vida per salvar la de la seva germana. Però, malgrat tot,
havia acceptat fer-ho.

El professor

Liviu Librescu era un jueu d’origen romanès i ciutadà
d’Israel, de setanta-cinc anys i professor de la Univer-
sitat Politècnica de Virgínia, als Estats Units.

El dilluns 16 d’abril de 2007, començada ja la
primera classe de la setmana, sentí uns trets al passadís
d’accés a l’aula. Ràpidament bloquejà amb el seu cos
la porta d’entrada i va fer sortir els seus alumnes per la
finestra. Va morir pels impactes de l’arma assassina. 

Durant els dies posteriors a la tragèdia, la seva ví-
dua va rebre molts correus electrònics dels alumnes en
què agraïen que el seu marit —amb la seva mort— els
hagués salvat. El seu gest va ser la darrera lliçó de vida
que van rebre els seus alumnes.

Donar la vida... Un periodista català a Bombai

E n Jaume Sanllorente, català, de trenta-un anys, estudià
periodisme a la Universitat Ramon Llull. L’agència de

viatges el va convèncer d’anar de vacances a l’Índia en comptes
de Sud-àfrica. Des del seu primer contacte amb l’Índia, en
Jaume quedà colpit i impressionat. Al cap d’un any tornà a
l’Índia, a Bombai. Allà va conèixer un orfenat que estava 
a punt de tancar per manca de recursos. Les màfies patrullaven
pels voltants esperant que els nens i nenes sortissin de nou al
carrer, per captar-los i obligar-los a pidolar i a prostituir-se.

Impactat pel que havia vist, va fer un cop de cap, deixà 
la seva feina a Barcelona i vengué tot el que tenia per com-
prar aquell orfenat. Ara, l’orfenat forma part de l’ONG
Somriures de Bombai, allotja més de set-cents infants i té més de
tres-cents quaranta apadrinats. El seu propòsit és treballar a fa-
vor d’aquests nens i nenes la resta de la seva vida. En una en-
trevista que li van fer en el diari La Vanguardia digué: «La fe-
licitat només és possible si tens llibertat per escollir entre
diverses opcions. Jo he escollit i sóc feliç.»

Jesús de Natzaret

Jesús de Natzaret, jueu, trenta-tres anys. Per als
cristians, Jesús és, sobretot, el Fill de Déu que es va fer home,
va donar la vida per redimir la humanitat i va ressuscitar al
tercer dia després de mort. Aconsegueix, així, la salvació i la
llibertat per a qui vulgui creure en ell.

Per als no cristians, Jesús és, si més no, el portador d’un
missatge d’amor, justícia i fraternitat únic, proclamat fa dos
mil anys a l’antiga Palestina, un missatge que irrità les autoritats
jueves, que el feren condemnar a mort pels romans, que en aquell
temps ocupaven aquesta regió del Pròxim Orient.

Sigui com sigui, la figura de Jesús de Natzaret és una de les més
influents de la història de la humanitat.

A C T I V I T A T S

1.5. Quin és el relat que més t’ha cridat l’atenció? Per què?

1.6. Associa dos valors o actituds a cadascun dels relats. Justifica la teva resposta.

1.7. Al final del text sobre Liviu Librescu, diu: «El seu gest va ser la darrera lliçó de vida que van rebre els seus alum-
nes.» Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Per què?

1.8. Fes un breu comentari personal de l’afirmació d’en Jaume Sanllorente: «La felicitat només és possible si tens lli-
bertat per escollir entre diverses opcions. Jo he escollit i sóc feliç.»
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La situació de pau i de control (pax romana) que es
vivia arreu de l’Imperi romà afavorí una ràpida difusió
del cristianisme per tot el món antic conegut.

Les primeres comunitats les constituïren cristians
d’origen jueu. És a partir de sant Pau i de la seva predi-
cació als pagans que les comunitats es van obrir al món
gentil.

En el concili de Jerusalem (49) es resolgué que, per
ser cristià, no calia complir les pràctiques de vida jueves
(Ac 15,6-11). Aquesta resolució va empènyer els apòs-
tols i deixebles a difondre la bona nova arreu. El cristia-
nisme esdevenia una religió diferent del judaisme.

– A l’Orient: el cristianisme s’estengué de Jerusa-
lem, passant per Antioquia, fins a l’Àsia Menor, Mace-
dònia, Grècia i Egipte. 

– A l’Occident: de Jerusalem s’estengué per les prin-
cipals ciutats i regions de l’Imperi, com Cartago, la
Gàl·lia, la Gran Bretanya i Hispània. 
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UNITAT

1
1.1. Els primers passos

En el capítol 2 del llibre dels Fets dels apòstols
(Ac 2,1-4) es narra la vinguda de l’Esperit
Sant sobre els apòstols, reunits al mateix lloc
on Jesús va celebrar l’últim sopar.

El fet de la vinguda de l’Esperit Sant, co-
negut com la Pentecosta, empeny els apòstols
a donar a conèixer arreu, des del testimoni i la
predicació, la vida, la passió, la mort i la resur-
recció de Jesucrist i la seva bona notícia (evan-
geli).

Els primers cristians s’esmerçaven a viure
l’ideal de vida proposat per Jesús de Natzaret:
«vivien units i tot ho tenien al servei de tots» (Ac
2,42-47; Ac 4,32-35). La novetat d’aquest
nou estil de vida i la convicció amb què el
practicaven van afavorir l’augment de creients
i la proliferació de comunitats cristianes.

El cristianisme dels primers anys trencà una visió tancada i rígida de
la vida i la societat i presentà d’una manera clara un concepte de Déu
Pare que estima els més febles i s’hi apropa. 

Aquest nou missatge trobà ressò, de manera especial, en els pobres
i marginats de l’època, que, necessitats d’un futur més esperançador,
eren els més disposats a acceptar un missatge que els portés a superar les
seves dificultats. 

Aviat, però, el cristia-
nisme començà a ser pre-
sent en tots els estaments
socials de l’època, esclaus,
artesans, comerciants, sol-
dats…, i, fins i tot, en la
mateixa família de l’empe-
rador romà. 

La fe en Jesús, l’espe-
rança en la resurrecció i la
voluntat de viure segons els
valors de l’evangeli van
anar configurant unes pau-
tes de comportament co-
munes que, a poc a poc, tot i mantenir els costums socials propis del seu
entorn, portaren els primers cristians a la necessitat d’organitzar la seva
vida des de la nova visió que els inspiraven els evangelis.
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R E C O R D A

El cristianisme situa l’inici
de l’Església en l’esdeve-
niment de la Pentecosta.
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1. El naixement de l’Església

L’origen de l’evangelització és
fruit de la predicació dels apòs-
tols.

Expansió del cristianisme fins al segle V.

«Els cristians no es diferencien de les altres persones ni per la seva terra, ni per
la seva parla, ni pels seus costums, perquè ni habiten ciutats exclusivament
pròpies, ni parlen una llengua estranya, ni fan una vida a part dels altres
[…] i s’adapten al vestit, al menjar i a un altre gènere de vida segons l’ús i el
costum de cada país, donen mostres d’una peculiar conducta admirable […].
Passen el temps a la terra, però tenen la seva ciutadania al cel. Obeeixen les
lleis establertes, però amb la seva vida sobrepassen les lleis. A tots estimen i per
tots són perseguits. Se’ls desconeix i, tanmateix, se’ls condemna. Se’ls mata i
amb això se’ls dóna la vida.»

Discurs a Diognet, dins Patrología I, BAC (traducció) 

1.2. L’expansió del cristianisme

L’experiència de la Pentecosta va empènyer els apòstols a posar en pràc-
tica la missió que Jesús els va confiar: «Aneu per tot el món i anuncieu la
bona nova de l’evangeli a tota la humanitat.» (Mc 16,15)

Els concilis ajudaren a aclarir els elements fona-
mentals de la fe cristiana.



1.4. Els primers rituals

Durant el segle I i principis del segle II les celebracions i els rituals cris-
tians eren molt senzills i estaven centrats en el baptisme i en la celebra-
ció de l’eucaristia.

– El baptisme: és un ri-
tual que té el seu origen en el
gest de la immersió en l’ai-
gua amb què Joan el Bap-
tista oferia la conversió per
al perdó dels pecats (Lc 3,
1-22). Jesús demana als seus
deixebles que bategin ells
també tots aquells que vul-
guin acollir la bona nova. 

Durant els primers se-
gles, solament es batejaven
els adults, ja que el baptisme
només es podia rebre des-
prés d’un període de forma-
ció (catecumenat*). Aquest
gest oficialitzava la incorporació del creient a la comunitat. La decisió
d’admetre o no el catecumen depenia del consens de tota la comunitat. 

– L’eucaristia: té el seu origen en l’últim sopar de Jesús amb els Dot-
ze (Mc 14,22-26), on Jesús fa lliurament de la seva persona a través del
gest de repartir el pa i el vi. La comunitat cristiana comença a celebrar
l’eucaristia en el marc d’un àpat fratern, compartint la mateixa taula
com a expressió d’acolliment i hospitalitat. Aquesta celebració es dividia
en dues parts principals: el ritual de la Paraula i el ritual eucarístic.

• El ritual de la Paraula: la primera part consistia en la lectura i el
sermó o comentari, per part del bisbe, de relats sobre la vida i 
el missatge de Jesús. Els catecúmens només participaven en aques-
ta part, ja que encara no havien acabat el seu període de formació.
• El ritual eucarístic: en la segona part, la comunitat de batejats
recordava la donació de Jesús en l’últim sopar sota els símbols del
pa i el vi i repetia les paraules de Jesús. 
Acabada aquesta part, la comunitat compartia l’àgape* o menjar de
germanor, on tots participaven, tant els batejats com els catecú-
mens. Amb el pas del temps, l’àgape es va separar de les dues parts
anteriors. 
A causa de l’augment de comunitats, els rituals del baptisme i de

l’eucaristia, que primer impartia el bisbe, van passar a ser presidits pel
prevere.
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UNITAT

1
1.3. L’organització

En l’època apostòlica cada comunitat
cristiana vivia i es desenvolupava sota
la responsabilitat col·lectiva d’un
grup d’ancians, pròxims als apòstols. 

En els inicis, el cristianisme va ser
un fenomen essencialment urbà, per-
què en aquests temps l’administració,
els mercats, les escoles i els centres d’o-
ci es localitzaven a les ciutats. La po-
blació rural practicava, generalment,
els cultes romans. 

Al capdavant de cada comunitat
hi havia els preveres, que asseguraven
la predicació de l’evangeli i presidien
les celebracions. Per a l’atenció a la catequesi i l’administració de la ca-
ritat als pobres, les vídues i els orfes de la comunitat, eren ajudats pels
diaques.

Al llarg dels segles II i III, les comunitats cristianes s’anaren agrupant
per zones, a semblança de les divisions administratives romanes: pro-
víncies i diòcesis*. Cada zona rebia el nom d’església. 

Cadascuna d’aquestes esglésies era presidida per un bisbe, amb la
responsabilitat de mantenir la unitat de creients i de comunitats, i de
vetllar per la transmissió del missatge evangèlic. Durant els primers
anys, era l’únic que podia impartir el sagrament del baptisme i de l’eu-
caristia.

Amb tot, els cristians es consideraven membres d’una sola Església
universal, tenien les mateixes creences i normes morals i els mateixos ri-
tus. Va ser sant Ignasi d’Antioquia qui, l’any 107, va fer servir per pri-
mera vegada l’expressió Església catòlica (comunitat universal).

Des de l’estada de Pere a la capital romana, l’Església de Roma va ser
considerada el centre de totes les comunitats cristianes.
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Diòcesi. Divisió administrativa
d’origen romà que més tard ser-
virà al cristianisme per anome-
nar una demarcació territorial
eclesiàstica que comprèn un
conjunt de parròquies adminis-
trades per un bisbe.

V O C A B U L A R I

A C T I V I T A T S

1.9. Què és la Pentecosta?

1.10. Quins elements caracteritzaven la vida quotidiana dels primers cristians?
A partir del Discurs a Diognet de la pàgina 10 d’aquesta unitat, explica quatre ca-
racterístiques sobre la vida dels cristians.

1.11. Estableix en una taula el paral·lelisme entre les funcions del bisbe, el pre-
vere i el diaca d’aquests segles i en l’actualitat.

1.12. Quin és l’origen de l’organització en diòcesis de l’Església catòlica?

El bisbe, successor dels apòstols
i cap de l’Església local.

El baptisme és un dels símbols
centrals del cristianisme.

Catecumenat. Preparació per re-
bre el baptisme. La persona
que feia la preparació és el ca-
tecumen.

Àgape. Àpat en comú dels pri-
mers cristians.

V O C A B U L A R I

En l’actualitat, es mantenen
aquests mateixos ministeris es-
tructurats: 
– Bisbe: responsable d’una
diòcesi o església local. 
– Prevere o sacerdot: anima i
presideix les celebracions reli-
gioses o litúrgiques (eucaris-
tia…) de la comunitat cristiana.
– Diaca: ajuda la comunitat,
proclama la paraula de Déu,
s’encarrega de l’acció caritativa
de la comunitat i pot adminis-
trar algun sagrament.

R E C O R D A

Durant els primers segles
de l’Església, els rituals
més importants eren el
baptisme i l’eucaristia.



L’expansió del cristianisme va viure di-
verses dificultats. Les més significatives van
ser les persecucions i els martiris, les contro-
vèrsies i discussions i les falses doctrines.

2.1. Les persecucions i els martiris

Un fet característic de l’expansió de l’Imperi
romà va ser la tolerància i, sovint, l’assimila-
ció d’elements culturals dels pobles que con-
queria i també el respecte per les pràctiques
religioses alienes, mentre no atemptessin
contra el poder de Roma.

És en aquest context que el cristianisme va viure els primers anys
d’existència; aviat, però, la conducta familiar i social dels cristians va
xocar amb els hàbits religiosos dels qui els envoltaven. Els romans no
entenien per què es negaven a participar en
el culte que s’oferia a l’emperador i arribaren
a considerar-los un perill per a l’estabilitat de
l’Imperi. 

Aquesta situació afavorí que hi hagués
persecucions contra els cristians, amb l’à-
nim de fer desaparèixer la nova religió.
Aquestes persecucions significaren la mort
violenta per a milers de cristians, disposats a
lliurar la vida abans de renegar* de la seva fe. 

La primera persecució sagnant esclatà
contra els cristians que relativitzaven la im-
portància del temple i de la llei. Les autori-
tats jueves van fer matar Esteve (primer màr-
tir de l’Església).

Pel que fa a la dominació romana cal destacar les èpoques de perse-
cucions i martiris sota els emperadors Neró (64-68), Domicià (81-96),
Septimi Sever (202), Deci (250), Valerià (257) i Dioclecià (303-
305). Els primers martiris de cristians, fruit de les persecucions, van
tenir lloc cap a l’any 64 (sant Pere i sant Pau) i acabaren l’any 312.
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UNITAT

1
1.5. Els primers llocs de culte

Els primers llocs de culte cristians eren cases particulars,
encara que la primera comunitat cristiana de Jerusalem
també continuava anant al temple jueu.

Les circumstàncies adverses, degudes a les contínues
persecucions que els cristians patiren durant els primers se-
gles, dificultaven la reunió en un lloc concret. No obstant
això, la necessitat de trobar-se per pregar va relativitzar la
importància del lloc de reunió. 

Al llarg del segle III, les comunitats més nombroses, com
ara les de Roma, Alexandria i Antioquia, tot i patir mol-
tes persecucions, es van atrevir a adequar edificis per a llocs
de culte.

Quan l’Església va ser oficialment reconeguda (segle IV),
els cristians van adoptar les basíliques romanes com l’edi-
fici adient per a les seves reunions. 

La basílica cristiana era un edifici format per una nau de
forma rectangular i acabat en un absis, on s’instal·lava l’altar. 

Encara que les primeres basíliques cristianes seguien les
pautes constructives de les basíliques romanes, aviat dona-
ren pas a altres formes arquitectòniques, com la de creu lla-
tina o la de creu grega, que es van generalitzar amb el pas del
temps, sense perdre la forma basilical inicial.

A més de les esglésies de tipus basilical, en aquesta pri-
mera època hi havia altres esglésies més petites, de planta
simplement rectangular que servia d’oratori o per retre me-
mòria als màrtirs.
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A C T I V I T A T S

1.13. Digues quins són els rituals més importants dels primers
cristians.

1.14. Descriu les diferents parts de què constava l’eucaristia d’a-
quell temps.

1.15. Defineix el terme catecumenat.

1.16. Quins eren els primers llocs de culte cristià?

1.17. Què eren les basíliques cristianes?

A C T I V I T A T S

1.18. Què és un màrtir? Justifica la resposta.

1.19. Busca en el llibre dels Fets dels Apòstols 7,54-60 el relat del martiri
d’Esteve. Com va morir i quines van ser les últimes paraules abans de morir? 

R E C O R D A

– Els primers llocs de culte cristià van ser les cases particulars.
– A partir del segle IV s’adoptaren les basíliques romanes com
l’edifici adient per al culte.

Basílica de Santa Maria la Major (Roma).

Secció de l’esquema d’una basílica cristiana.

2. Primeres dificultats

Renegar. No reconèixer més com
a propi.

V O C A B U L A R I

R E C O R D A

La fidelitat a Jesucrist i al
seu evangeli portà milers
de cristians a patir perse-
cució i, fins i tot,el martiri.

L’amfiteatre de Tarragona va
ser testimoni del martiri del
bisbe Fructuós i dels seus dia-
ques, Auguri i Eulogi (259).

Escena del martiri d’Esteve. 
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2.3. Falses doctrines (heretgies)

A part de la tasca dels apologetes, als segles IV i V, l’Església va viure amb
molta intensitat la preocupació per definir i aclarir els fonaments de la
seva fe. 

Aquesta inquietud va coinci-
dir amb un interès creixent per
desenvolupar el pensament filo-
sòfic, especialment a través de la
implantació d’escoles de gramà-
tica, retòrica i filosofia. El co-
neixement en aquests tres camps
de la ciència beneficià la predi-
cació i la comprensió del missat-
ge cristià. 

Amb tot, algunes idees filosò-
fiques van provocar conflictes o
errors doctrinals, que desembo-
caren en el que es coneix com a
heretgies*. 

Per contrarestar la influència
de les heretgies i donar resposta a
qüestions doctrinals i teològiques segons la fe rebuda dels apòstols,
l’Església convocà concilis o assemblees.

Els concilis més recordats per les seves resolucions contra les heret-
gies són els dels segles IV i V.

– El primer concili de Nicea (325) condemnà l’arrianisme, heret-
gia que negava la plena divinitat de Jesús. El concili de Calcedònia
(451) condemnà el monofisisme, heretgia que negava la plena huma-
nitat de Jesús. 

En ambdós concilis es defensà el dogma* que Jesús reuneix en ell
una doble naturalesa: la humana, com a fill de Maria, i la divina, com
a Fill de Déu.

– El concili d’Efes (431) va haver de condemnar el nestorianisme,
heretgia que predicava que Maria no era la Mare de Déu, sinó solament
la mare de Jesús. Aquest concili proclamà la Verge Maria com la Mare
de Déu.

UNITAT

1
2.2. Controvèrsies i discussions

Un segon grup de dificultats significatives
amb què es van trobar els cristians dels pri-
mers segles foren els escrits plens de con-
trovèrsies i discussions, en què es difonia
i es presentava el suposat caràcter nociu de
la fe cristiana.

Aquesta manera d’atacar la nova religió
la portaren a terme pensadors pagans cone-
guts amb el nom de polemistes, que bus-
caven crear un ambient anticristià entre la
població. Alguns polemistes pagans van ser
Frontó, Llucià i Cels.

Davant aquestes acusacions, els pensa-
dors cristians defensaven la seva fe a través
de les apologies*, que és com es coneixen
els escrits i respostes dels anomenats apologetes, entre els quals cal des-
tacar sant Justí, Tacià, Tertul·lià, Teòfil d’Antioquia i sant Cebrià de
Cartago.

Els apologetes posen interès a presentar els valors de la fe i els seus
principis ètics i proposen Jesucrist com el model de persona, enfront
del model pagà.

Les polèmiques provocades pels uns i les apologies suscitades pels
altres, lluny de fer minvar el nom-
bre de cristians, afavoriren els fets
següents:

– En l’àmbit extern: el reconei-
xement de la bondat de la nova reli-
gió per part de la gent que cercava
respostes a les seves inquietuds. 

– En l’àmbit intern: el creixe-
ment en la vivència de la fe, la mi-
llora de les pràctiques religioses dels
cristians i un coneixement més pro-
fund dels escrits sagrats. 
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Sant Justí. 

Els concilis dels primers segles
ajudaren a contrarestar la in-
fluència de les heretgies.

A propòsit de les apologies de sant Justí

«Justí, filòsof cristià, desenvolupà un paper de primer ordre. Escri-
ví dues apologies: una dirigida a l’emperador i als pagans i una al-
tra, als jueus.

En l’apologia dirigida a l’emperador Antoní Pius, l’any 148, Justí
denuncia la injustícia de les acusacions dirigides contra els cris-
tians. A continuació exposa la fe i demostra a l’emperador que els
cristians són ciutadans lleials que paguen regularment els seus im-
postos. Finalment, li demana d’atorgar el dret de ciutadania als
cristians, com ho havia fet el seu pare Adrià, i de convertir-se per
descobrir la vida eterna.

En un segon moment d’aquesta apologia, Justí es dirigeix, l’any
161, al senat per tal de protestar contra l’execució il·legítima de
cristians i defensar que no són culpables ni de crims, ni de morts ri-
tuals, ni de canibalisme, ni de suïcidi.»

Imágenes de la Fe, núm. 324 (adaptació)

Apologia. Escrit justificatiu en de-
fensa, en aquest cas, de la fe.

V O C A B U L A R I

A C T I V I T A T S

1.20. Explica, amb les teves parau-
les, la diferència entre els polemistes
pagans i els apologetes cristians.

A C T I V I T A T S

1.21. Per grups, elaboreu un dossier a partir de l’esquema següent: definició
dels termes heretgia i heretges, explicació de dues heretgies destacades i de les res-
postes dels concilis respectius.

R E C O R D A

L’heretgia és una doctri-
na contrària a l’ensenya-
ment transmès per l’Es-
glésia.

Heretgia. Doctrina que l’Església
considera contrària als seus
dogmes,especialment quan ten-
deix a promoure la separació. 

Dogma. Formulació doctrinal d’u-
na veritat religiosa proclamada
per l’Església.

V O C A B U L A R I
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3.2. L’edicte de Tessalònica

Després de Constantí, els emperadors, a excep-
ció de Julià l’Apòstata*, professaren el cris-
tianisme com a religió, tot i que gran part de la
classe dirigent era pagana. Amb l’arribada de
l’emperador Gracià, el paganisme quedà deslli-
gat de la vida de l’Estat. 

Amb l’emperador Teodosi, gràcies a l’edicte
de Tessalònica l’any 380, el cristianisme va pas-
sar a ser la religió oficial i exclusiva de tot l’Im-
peri, alhora que va prohibir el culte pagà, es van
destruir o transformar els seus temples, els sacer-
dots van ser perseguits i els pagans no podien ac-
cedir a càrrecs públics.

A la mort de Teodosi, l’Imperi es va dividir en dos, l’Imperi d’Occi-
dent, amb capital a Roma, i l’Imperi d’Orient, amb capital a Constan-
tinoble. En tots dos imperis, el fet de ser ciutadà portà implícit el fet de
professar la religió cristiana.

3.3. Algunes conseqüències

L’aplicació dels tres edictes generà avantatges i inconvenients per a
l’Església:

– Avantatges: la predicació de l’evangeli s’estengué a tot l’Imperi i
va afavorir la unitat religiosa. L’Església disposava d’edificis públics (ba-
síliques) amb caràcter sagrat i protegits per la llei. S’unificà i s’estruc-
turà el culte i s’implantà el calendari cristià. 

– Inconvenients: moltes conversions es produïren més com a feno-
men cultural que com a fruit del descobriment i l’acceptació de la fe.
Alguns ciutadans van ser coaccionats perquè abracessin la nova religió.
Bisbes i preveres es van atribuir molts privilegis i veieren com minvava
el seu ministeri dins la comunitat. L’emperador utilitzà l’Església per
assegurar la unitat política sobre la base de la unitat religiosa.
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UNITAT

1
Malgrat les contínues persecucions
i dificultats que patien els cristians
per viure la seva fe, l’Església s’ana-
va estenent de forma constant en
tots els estrats de la societat. 

Aquesta realitat portà l’empera-
dor Galeri a publicar, l’any 311, un
edicte* de tolerància pel qual es
concedia la llibertat de consciència
religiosa, però no permetia als cris-
tians predicar fora de les pròpies
comunitats. 

3.1. L’edicte de Milà

Amb la publicació de l’edicte de Milà, l’any 313, els emperadors
Constantí, a Occident, i Licini, a Orient, van decretar la llibertat de
culte a tot l’Imperi. 

La posada en pràctica de l’edicte donà una gran empenta a l’expan-
sió del cristianisme, que va gaudir, des d’aleshores, del mateix reconei-
xement que les religions paganes.

Aquesta llibertat religiosa va afavorir la consolidació de les estruc-
tures organitzatives internes de l’Església i la predisposà a intervenir de
manera decisiva en l’àmbit civil de la societat. 

Constantí promulgà un seguit de noves
lleis a favor de l’Església, com la devolució de
propietats que havien estat confiscades als
cristians i dels llocs de culte, l’edificació de
nous temples i l’obligació d’observar un dia
de descans setmanal (l’any 321 es va establir
el diumenge com a dia de descans).

L’emperador Constantí va veure en la reli-
gió cristiana una oportunitat per frenar el pro-
cés de decadència que vivia l’Imperi i per ini-
ciar una renovació política i administrativa. 

Així, aquest edicte no solament significà
el reconeixement oficial dels cristians, sinó
que també va afavorir canvis profunds a l’Im-
peri romà. 

Els cristians, en agraïment, van donar su-
port a totes les accions de l’emperador i l’Es-
glésia es va integrar en un estat al qual va con-
siderar cristià.
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Constantí I el Gran amb la
seva mare Helena.

L’emperador Teodosi, natural
d’Hispània.

3. Consolidació de l’Església

«Jo, Constantí August, i també jo, Licini August, reunits
feliçment a Milà per tractar de tots els assumptes que a-
fecten la seguretat i el benestar públics, hem jutjat que
entre tot el que vèiem convenir en el bé universal, havíem
d’ocupar-nos del que afecta l’honor diví i donar als cris-
tians el mateix que a tots els altres, la lliure facultat de
professar la religió que cadascú vulgui, per tal que tota
classe de divinitat que existeixi ens sigui propícia a nos-
altres i a tots els qui estan subjectes al nostre poder.

Així doncs, segons el nostre parer i rectíssim judici, hem
cregut que a ningú li sigui negada la facultat de seguir
lliurement la religió que ha escollit per al seu esperit, a
fi que la suprema divinitat, en honor de la qual conce-
dim la llibertat religiosa, pugui afavorir a tots amb la
benevolència i els favors acostumats.»

Edicte de Milà (fragment), febrer de l’any 313

R E C O R D A

La consolidació del cris-
tianisme a l’Imperi romà
va ser afavorida per tres
edictes: 
– Per l’edicte de toleràn-
cia (311), Galeri reconeix
la llibertat religiosa.
– Per l’edicte de Milà
(313), Constantí reconeix
oficialment el cristianis-
me. 
– Per l’edicte de Tessalò-
nica (380), Teodosi fa que
la religió cristiana esde-
vingui la religió oficial de
tot l’Imperi.

A C T I V I T A T S

1.22. En què va consistir l’edicte de Milà? Quines altres lleis decretà Constantí
després de l’edicte de Milà que van afavorir l’expansió del cristianisme?

1.23. A partir de quin edicte el fet de ser ciutadà romà comportava el fet de ser
cristià?

1.24. Elabora una taula amb tres avantatges i tres inconvenients significatius
que va tenir el reconeixement oficial de la religió cristiana.

Apòstata. Persona que renega de
la religió que professa i l’aban-
dona.

V O C A B U L A R I

Edite. Ordre o decret publicat per
una autoritat.

V O C A B U L A R I
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UNITAT

1
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Virtuós. Persona amb disposició
habitual a actuar conforme al bé
i a la llei moral i a defugir el mal.

Confrontació. Acció d’acarar, de
comparar els escrits sagrats.

Patrística. Estudi de les vides,
els escrits i les doctrines dels
pares de l’Església. 

V O C A B U L A R I

R E C O R D A

Els pares de l’Església són persones sàvies i virtuoses que, amb els seus escrits i la seva vida, ajudaren a con-
solidar, d’una banda, la fe dels creients i, de l’altra, l’Església.

A C T I V I T A T S

1.25. Què són els pares de l’Església? Per què creus que es fa servir aquesta expressió? 

1.26. Escriu alguns trets que diferencien els pares de l’Església a Orient dels pares de l’Església a Occident. 

La comunitat cristiana necessita models de referència per ajudar a créi-
xer i madurar els nous cristians perquè encarnin els valors de l’evangeli.

Al llarg dels primers segles de cristianisme sorgiren persones sàvies
i virtuoses* que van ajudar a consolidar la fe dels creients. 

Algunes d’aquestes persones sobresortiren per la influència que van
exercir, en l’Església, els seus escrits i la seva vida. Se’ls identifica amb el
nom de pares de l’Església (o sants pares). 

El seu pensament i la seva reflexió neixen de la confrontació* i l’es-
tudi dels escrits sagrats (la Bíblia) i el pensament científic de l’època, so-
bretot del món grec (filosofia, gramàtica, retòrica). 

Es distingeix entre els pares d’Orient i els pares d’Occident. Aquesta
divisió es fa coincidir amb la partició de l’Imperi romà després de la
mort de l’emperador Teodosi. 

– A Orient, destaquen Orígenes d’Alexandria, Gregori de Nazianz
i Joan Crisòstom. Feien servir el grec com a llengua vehicular i els seus
escrits són més oberts al pensament de les escoles filosòfiques de Plató
i Aristòtil. 

– A Occident, destaquen sant Ambròs, bisbe de Milà, sant Jeroni,
sant Agustí d’Hipona i el papa Lleó el Gran. Feien servir el llatí i els seus
escrits són de caire apologètic. 

El conjunt d’aquests escriptors es coneix amb el nom de patrística*
i la seva obra, la patrologia, es considera fonamental per a l’acció evan-
gelitzadora i pastoral de l’Església. 

A continuació et presentem algunes dades biogràfiques d’alguns pa-
res de l’Església: Orígenes d’Alexandria, Sant Ambròs, Sant Jeroni i Sant
Agustí.

Orígenes d’Alexandria (185-254)

Nascut a Alexandria, va estudiar quasi totes les branques del saber de la
seva època. Es dedicà a ensenyar la doctrina cristiana tant a pagans com
a cristians. Va ser excomulgat i expulsat d’Alexandria sota l’acusació d’er-
rors en la seva doctrina. La seva doctrina queda explicada a grans trets en
les seves dues obres més importants: Contra Cels i Sobre els principis.
Defensà que s’ha de saber copsar el sentit al·legòric de la Bíblia, no tan sols
el sentit literal, i aquí és on pot ajudar-hi la filosofia, ja que per com-
prendre qualsevol cosa de Déu, primer cal començar per comprendre la sa-
viesa humana. Plantejà un Déu que és alhora Unitat i Trinitat: el Pare
com a ésser, el Fill com a logos, coneixement (engendrat, i no pas creat, pel
Pare), i l’Esperit Sant com a amor. També reafirmà que la Creació, en ser
obra de Déu, va ser feta del no-res; d’aquesta manera, la matèria no pot
ser dolenta per si mateixa, i l’existència del mal al món prové exclusiva-
ment de l’ús imperfecte de la voluntat de l’home. 

Sant Ambròs, bisbe de Milà (340-397)

Nascut a Itàlia, de família cristiana, va exercir com a advocat a Milà.
Després de ser elegit bisbe, va donar totes les propietats de l’Església als po-
bres i va adoptar una forma de vida ascètica mentre dirigia amb fermesa
l’administració pública. Va intervenir de pacificador en els enfrontaments
entre ortodoxos catòlics i arrians. Aprengué a conèixer i a comentar la Bíblia
mitjançant les obres d’Orígenes. Va establir la forma de la litúrgia a les es-
glésies, que va durar fins al segle VIII (Missa ambrosiana). Deixà molts
escrits, dels quals destaquen els dedicats al culte i a la vida monàstica.

Sant Jeroni (342-420)

Nascut a Dalmàcia, de família acomodada, estudià a Roma. Fou gran co-
neixedor del llatí, el grec i altres idiomes. Va ser secretari del papa sant
Damas, el qual li encarregà de traduir la Bíblia al llatí (Vulgata). Després
de la mort del papa, s’instal·là a prop de la cova de la Nativitat, a Betlem.
Allà portà una vida d’estudi i de pregària, juntament amb uns quants
deixebles. És el patró dels estudiosos de la Bíblia.

Sant Agustí, bisbe d’Hipona (354-430)

Aureli Agustí va néixer a la ciutat de Tagaste (Algèria) i va morir, quan
era bisbe, a la ciutat d’Hipona. Se’l considera el més important dels pares
de l’Església occidental. Les Confessions és, potser, la seva obra més co-
neguda. També va escriure La ciutat de Déu, un tractat apologètic i La
Trinitat, una obra teològica. El conjunt dels seus escrits significà el primer
esforç important d’harmonitzar la fe i la raó, la filosofia i la religió. Com
a persona i bisbe, destaca el seu compromís amb el poble i l’Església i el seu
exemple de «cercador de Déu, de la veritat i de l’home».

4. Els pares de l’Església



Un pas més

2322

En el Nou Testament es fa referèn-
cia als desitjos de l’apòstol Pau de
viatjar a Hispània (Rm 15,24). Tam-
bé circulen nombroses llegendes i
creences que parlen d’un viatge i una
predicació de l’apòstol a Tarragona.

No podem confirmar la presèn-
cia de comunitats cristianes a Cata-
lunya fins a finals del segle I i inicis
del segle II, en ple domini de l’Imperi
romà.

Cal arribar a mitjan segle III per
trobar a Catalunya l’inici de testimo-
niatges certs de l’arrelament del cris-
tianisme i d’una Església organitzada: 

– L’acta del martiri del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i
Eulogi, martiritzats a Tarragona l’any 259. 

– També, procedent de l’Àfrica del nord, arribà l’evangelització a
Catalunya per mitjà de Cugat i Feliu. El primer fou martiritzat a Sant
Cugat del Vallès, el segon ho fou a Girona, a inicis del segle IV.

– També, del segle IV, podem destacar altres màrtirs com Eulàlia, el
bisbe Sever o el pagès Medir, a Barcelona.

– L’escassa documentació conservada parla de la comunitat i del bis-
be Pretextat de Barcelona el 347 i de la intenció de posar un bisbe a
Girona el 400.

– Cal destacar la figura del bisbe Sant Pacià, que regí l’Església de
Barcelona entre l’any 360 i el 390. Home de formació clàssica, va ser un
prelat* famós pels seus escrits.

– La creació de la diòcesi d’Egara (Terrassa) el 450 i l’existència de
les de Mallorca, Menorca i Eivissa el 484.

A C T I V I T A T S

1.27. Busca informació i redacta la biografia d’un sant màrtir d’aquest perío-
de, proper a la teva comarca. Per exemple: Cugat, Eulàlia, Medir i Gervasi a
Barcelona, Narcís i Feliu a Girona, Atanasi a Lleida, Fructuós, Auguri i Eulogi
a Tarragona.

R E C O R D A

– A mitjan segle III ja existia una Església organitzada a Catalunya. 
– La major part de les diòcesis catalanes es van constituir al llarg del se-
gle V en antigues ciutats o pobles que abans havien estat romans.

Mausoleu de Centcelles (Tar-
ragonès), del segle IV.

«Tu que escoltes, has de procurar tenir un pou i una font en tu mateix: de manera que, quan prenguis el llibre de
les Escriptures, comencis a fer, segons el teu propi pensament, alguna interpretació i, segons el que has après a l’es-
glésia, intentis beure, tu també, en la font del teu esperit. 

En allò íntim de tu mateix rau el principi de l’aigua viva; hi ha canals inesgotables i rius plens del sentit raona-
ble, sempre que no estiguin obstruïts per terra i residus. Purifica, doncs, tu també el teu esperit, perquè un dia be-
guis en les teves pròpies fonts i treguis aigua viva dels teus pous.»

ORÍGENES: Homilia XII, 5 sobre el Gènesi

5. Origen de l’Església a Catalunya

Prelat. Eclesiàstic destacat o bé
per la seva jurisdicció, com els
bisbes i els abats, o bé amb ca-
ràcter honorífic.

V O C A B U L A R I

Actes del martiri de sant Fructuós i companys màrtirs del segle III (fragment)

«El governador Emilià digué: Fes passar Fructuós, fes passar Auguri, fes passar Eulogi.

El governador Emilià parlà a Fructuós: Ja saps què han manat els emperadors?

Fructuós contestà: Ignoro què han manat, car jo sóc cristià.

El governador Emilià digué: Manaren adorar els déus.

Fructuós afirmà: Jo adoro l’únic Déu, creador del cel i la terra i el mar, i de totes les coses que hi ha. 

Emilià insistí: No saps que hi ha déus?

Fructuós digué: Ho ignoro.

Emilià l’advertí: Prou que ho sabràs després.

Fructuós esguardà el Senyor i començà a pregar en silenci.
[…] El governador Emilià es dirigí a Auguri: No facis cas de les paraules de Fructuós.

Auguri digué: Jo adoro el Déu totpoderós.

El governador parlà a Eulogi: Potser adores, tu, Fructuós?

Eulogi distingí: No adoro pas Fructuós, però sí que adoro aquell mateix que Fructuós adora.

El governador Emilià s’adreçà a Fructuós: Ets bisbe, tu?

Fructuós digué: Ho sóc!

Emilià sentencià: Ho fores!

I ordenà de cremar-los vius.»

Església de Tarragona, núm. 203

Escenes de la vida de sant Fructuós.



1.1. Quines persones estaven més disposades a acceptar el missatge de Jesús? Per què?

1.2. Digues quines tres conviccions importants anaren configurant les pautes de comportament
dels primers cristians. 

1.3. El concili de Jerusalem va empènyer a difondre la bona nova arreu. Explica com es va dur a ter-
me la seva difusió:

1.4. Quins serveis o ministeris diferenciaven el bisbe, el prevere i el diaca en l’organització de
l’Església en els primers segles?

1.5. Com es desenvolupava el ritu de l’eucaristia en les primeres comunitats cristianes?

1.6. Quines altres dues formes arquitectòniques s’introduïren en la construcció dels temples cris-
tians que enriquiren la forma basilical inicial? 

1.7. Enumera tres motius pels quals el poder de Roma va justificar la persecució i el martiri dels cris-
tians.

1.8. Què és un apologeta? Digues el nom de quatre apologetes.

1.9. Llegeix amb atenció el fragment de l’edicte de Milà que hi ha en la pàgina 18 d’aquesta unitat
i resumeix en dues frases la importància del document. L’edicte de Tessalònica, en què comple-
menta l’edicte de Milà?

1.10. Completa la graella següent sobre els edictes de l’Imperi romà que facilitaren la consolidació
del cristianisme:

1.11. Amb quin altre nom són coneguts els pares de l’Església?

1.12. Què és la patrística? I la patrologia?

1.13. Digues el nom de quatre màrtirs representatius de l’Església a Catalunya durant els primers
segles.
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2 El relat de la vinguda de l’Esperit Sant, la Pentecosta, i la immediata predicació dels apòstols
marquen el naixement de l’Església. 

2 Els primers cristians s’esmerçaven a viure l’ideal de vida proposat per Jesús de Natzaret.

2 Durant el primers segles de l’Església, els rituals més importants eren el baptisme i l’eucaristia.

2 La persona que es prepara per rebre el baptisme s’anomena catecumen.

2 El primer lloc de culte cristià va ser la casa particular.

2 A partir del segle IV s’adoptaren les basíliques romanes com els edificis adients per al culte.

2 Durant els primers segles, el cristianisme va haver d’afrontar tres problemes: 

– Les persecucions jueves i de l’Imperi romà. 
– Els escrits dels polemistes pagans.
– Les heretgies.
L’Església va intentar sobreposar-se a aquests problemes a través dels màrtirs, els apologetes i els
concilis.

2 Durant els primers segles, la fidelitat a Jesucrist i al seu evangeli portà milers de cristians a patir
persecució i, fins i tot, el martiri.

2 Els polemistes pagans ataquen el cristianisme. Els cristians se’n defensen a través de les apolo-
gies, els autors de les quals són anomenats apologetes.

2 Les apologies volen provar les falses acusacions, presentar els valors positius de la fe cristiana i
exposar el model de Jesucrist en contraposició amb el paganisme. 

2 L’heretgia és una doctrina contrària a l’ensenyament transmès per l’Església.

2 La consolidació del cristianisme és afavorida per tres edictes de l’Imperi romà: 

– Per l’edicte de tolerància (311), Galeri reconeix la llibertat religiosa. 
– Per l’edicte de Milà (313), Constantí reconeix oficialment el cristianisme. 
– Per l’edicte de Tessalònica (380), Teodosi fa que la religió cristiana esdevingui la religió oficial
de tot l’Imperi.

2 Els pares de l’Església són persones sàvies i virtuoses que, amb els seus escrits i la seva vida, aju-
daren a consolidar, d’una banda, la fe dels creients i, de l’altra, l’Església. 

2 A mitjan segle III ja existia una Església organitzada a Catalunya. 

2 La major part de les diòcesis catalanes es van constituir al llarg del segle V en antigues ciutats
o pobles que abans havien estat romans.
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