
FONAMENT DE LA 
UNITAT, ¿EN QUI?
La litúrgia de cada confessió cris-
tiana troba el sentit de la unitat en 
el centre de la fe, que manifesta els 
seus elements essencials i irrenun-
ciables: 

− la confessió de Déu, u i tri 
− la fe en Jesús com a Senyor i Sal-

vador 
− l’acceptació i la força de l’Esperit 

Sant.

UNITAT, ¿VERS ON?
Una de les qüestions ecumèni-
ques en joc en la litúrgia és, sens 
dubte, el sentit de la unitat que es 
construeix, sigui quina sigui la seva 

LITÚRGIA I 
ECUMENISME

confessió. Una comunió que con-
templa dos àmbits diferents:

− entre els creients amb Déu
− entre els homes i dones d’arreu.

Els cristians que celebren la fe 
accepten el misteri de Déu en les 
seves vides i s’adrecen a Ell grà-
cies a Crist, que atorga a cada fidel 
el do de l’Esperit. La litúrgia no fa 
altra cosa que tendir vers la unitat, 
vers la comunió, per la invocació 
de l’Esperit Sant, en dues direcci-
ons que es donen al mateix temps 
en la litúrgia:

− de Déu als homes, quan la litúrgia 
comunica l’acció amorosa de Déu 

− dels homes a Déu, quan la litúrgia 
transforma i fa créixer la fe dels 
creients en Déu.
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PERILLS DEL SENTIT 
D’UNITAT
La litúrgia no pot ser quelcom buit ni 
de sentit ni de vida. El fet de reduir la 
litúrgia a un seguit de paraules i gestos 
comporta una teatralització i no pas la 
vivència i la comunicació d’un encon-
tre i d’un esdeveniment salvífic.

Totes les diferents confessions cristi-
anes volen evitar que les seves cele-
bracions caiguin en la difusió o la 
confusió de la pròpia identitat, és a 
dir:

INTERESSOS LITÚRGICS 
DIFERENTS
La litúrgia se centra en el misteri sal-
vífic obrat per Crist. Totes les accions 
litúrgiques es remeten a un fet del 
passat, que és el lliurament de la vida 
de Jesucrist a la creu, i a la vida de 
Jesús, tot el que Ell va fer i va dir. Al 
mateix temps, però, són memorial, és 
a dir, actualització present de la sal-
vació, i impuls vers el futur.  Aquesta 

− o bé que integri gestos, paraules i 
elements litúrgics d’altres tradicions 
litúrgiques per una comprensió esbi-
aixada del concepte d’«unitat»

− o bé que elimini expressions, 
accents o detalls litúrgics propis per 
un desig de voler acostar-se a altres 
confessions

− o bé eliminant els trets litúrgics 
propis de cada confessió per caure 
en una mena d’uniformitat que privi 
al concepte d’«unitat» de gaudir 
d’una legítima diversitat.

visió de la litúrgia en el temps és com-
presa de maneres diferents per les 
confessions cristianes d’Orient (orto-
dòxia) i d’Occident (catòlics, luterans, 
reformats, anglicans), com també són 
diferents les inquietuds litúrgiques.

L’ortodòxia accentua el seu interès en: 

− la litúrgia com història de salvació
− la litúrgia com acció que genera la 

comunió eclesial.

El luteranisme accentua el seu interès 
en:

− la litúrgia arrelada en la força de la 
Paraula de Déu

− la litúrgia fa créixer el do i la pro-
mesa de la salvació.

El catolicisme accentua el seu interès 
en:

− la litúrgia genera una comunió 
sacramental

− la litúrgia és eficaç en els seus signes.



FAMÍLIES LITÚRGIQUES
A poc a poc, apareixien les famílies 
litúrgiques, que al seu temps gene-
raven les seves escoles teològiques. 
Les explicacions i els raonaments 
que volen explicar i donar raó d’allò 
que se celebra i es viu en el moment 
litúrgic. La litúrgia dona inici a un cos 
doctrinal, a una comprensió del mis-
teri salvífic de Déu, que dona peu a 
una visió eclesial determinada.

Les famílies litúrgiques van anar 
sorgint i evolucionant per camins 
diversos, identificades gairebé geo-
gràficament; així nosaltres podem 
distingir inicialment el camp litúrgic 
d’Orient i d’Occident. 

EL MÓN D’ORIENT
El món oriental s’inclina més vers una 
percepció divinitzant de la litúrgia, 
un accent més insistent en l’acció de 
Déu. Això es veu traduït fortament 
en la presència del món del símbol 
(icones, encens, cants…) i l’Església 
és compresa com el cel a la terra, el 
lloc on Déu habita i es mou. 

La litúrgia és invocació de l’Esperit 
Sant, i això es tradueix en un sentit fort 
de verticalitat, transcendència i esca-
tologia, apuntant vers el futur pasqual 
de tots els redimits. En aquest món 
oriental descobrim principalment les 
famílies de ritus bizantí, sirià i copte.

EL MÓN D’OCCIDENT
El món occidental com a contra-
pès té més incidència en l’aspecte 
humà dels qui celebren la seva fe, 

ja sigui de manera individual (lute-
ranisme, reformisme, anglicanisme) 
o col·lectiva (catolicisme). En aquest 
sentit la litúrgia es basa més en la 
força dels signes, dels gestos, de la 
paraula (formes artístiques, predica-
ció...), i l’Església és aquella realitat 
que posseeix unes mediacions, els 
sagraments, que realitzen i comuni-
quen la salvació. Evidentment que en 
les celebracions s’invoca la presència 
de l’Esperit, però el sentit redemptor 
de la litúrgia té una presència actua-
litzada indiscutible, que ens remet al 
passat salvífic de Crist quan lliura la 
seva vida a la creu.

El món catòlic

El món occidental és ric en famílies, 
expressions i manifestacions litúr-
giques. Així identifiquem dins de la 
confessió catòlica el ritu romà, l’am-
brosià, el mossàrab, el gal·licà i el 
cèltic. Més enllà d’aquesta rica diver-
sitat, fou després del Concili de Trento 
que el ritu romà, que va anar inte-
grant amb el temps molts elements 
de diverses famílies, acabà predomi-
nant. Especialment no només per l’ús 
uniformitzat del llatí, sinó per la bre-
vetat, per l’austeritat en comparació 
amb les litúrgies orientals. També és 
cert que, a poc a poc, les celebraci-
ons van anar oscil·lant entre la càr-
rega de molts elements accidentals i 
la simplificació posterior.

El món evangèlic

El cristianisme a Occident també 
visqué altres trencaments doctrinals, i 
òbviament també litúrgics. Fem refe-
rència principalment a l’expressió 



litúrgica luterana, anglicana i de les 
esglésies lliures. 

La tradició luterana inicialment 
conservà molts elements del ritu 
romà, si bé amb explicacions teo-
lògiques divergents. La incidència 
més forta es concretava en la predi-
cació i en la música dels actes litúr-
gics, sobretot en l’Eucaristia. 

La tradició reformada simplificà 
encara més l’aspecte de la rituali-
tat, però incidia més en el caràcter 
pedagògic de les celebracions. 

El món anglicà s’erigí com un camí 
intermig amb un desenvolupament 
molt significatiu dels himnes cantats. 

El món pentecostal

Finalment fem referència al món 
pentecostal-carismàtic, dins el qual 
trobem expressions occidentals 
en la vessant catòlica i d’altres de 
tipus evangèlic. En aquest darrer 
àmbit, les esglésies lliures (evangè-
liques) tenen una percepció de la 
litúrgia més unida a l’Escriptura i, 
a la vegada, a una regulació més 
autònoma, ja que cada comunitat 
és més lliure per construir la seva 
litúrgia. Les formes rebudes en la 
tradició són percebudes simple-
ment com temporals, és a dir, com 
pròpies dels homes d’un temps. 

¿UN LLOC D’UNITAT?
Indubtablement, per a totes les con-
fessions, el dipòsit de la fe té en l’Eu-
caristia la seva expressió màxima. 
En ella s’ha trobat des de sempre un 
sentit ferm i veritable d’unitat (cf. 
Fets 2,42.46; 20,7).

Els primers textos de les comuni-
tats cristianes antigues tenen el seu 
origen en aquestes celebracions de 
l’Eucaristia. Avui són, indubtable-
ment, un llegat espiritual i litúrgic 
sorprenent:

− o bé pel volum de textos, indica-
cions, expressions concretes… 
(quantitas)

− o bé per la manera (qualitas) d’adre-
çar-se a Déu amb himnes i pregà-
ries principalment.

CONCLUSIÓ
Com veiem, cada confes-
sió cristiana expressa la fe 
a través de formes culturals 
i espirituals diverses, desco-
brint-se dins d’una tradició 
més àmplia, però amb molt 
de camí per recórrer. La 
litúrgia és un element essen-
cial per al futur del progrés 
ecumènic, no només per 
identificar les distàncies 
entre les confessions, sinó 
per imaginar la possibilitat 
d’aproximar-nos a la vivèn-
cia de Déu a través d’expres-
sions rituals diferents, però 
complint el desig de Jesús 
mateix, «que tots siguin u».
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