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L’Església, des de ben aviat, es va organitzar en comunitats locals presidides per un 
bisbe, que tenia l’ajuda de preveres i diaques. Hi havia una unitat bàsica en la fe i en 
la vida litúrgica, però hi havia alhora maneres molt diferents d’entendre i explicar 
aquesta fe, i també en la manera d’organitzar-se i de celebrar. A vegades, en determi-
nats grups, aquestes diferències eren tan grans que acabaven abandonant l’Església 
o bé n’eren exclosos. Però, en aquells primers temps, no es va consolidar cap grup al 
marge de l’Església comuna.

A partir del segle V, però, aquesta situació va canviar. Arran de les discussions cristo-
lògiques d’aquells segles, diverses Esglésies de l’Orient van decidir constituir-se en 
Esglésies separades de l’Església única de la qual fins llavors tots havien format part. I 
va ser el primer gran trencament de la unitat catòlica.

En aquest full volem recollir els cinc moments en què, al llarg de la història, hi ha 
hagut trencaments radicals de la unitat de l’Església, i les Esglésies i comunitats que 
han sorgit d’aquests trencaments. Per conèixer així millor la nostra realitat cristiana, i 
fer créixer en nosaltres el desig i la pregària perquè fructifiquin els esforços ecumènics 
que s’estan fent a tot arreu, i es compleixi així l’anhel de Jesús: “Que tots siguin u!”. 

Les Esglésies i comunitats 
cristianes no catòliques



1. Les antigues Esglésies d’Orient
Aquestes Esglésies són les que ja hem 
explicat abans que es van separar de 
l’Església única arran de les discussions 
cristològiques del segle V. En el Concili 
de Calcedònia (any 451), es va definir 
que Jesucrist era veritable Déu i veritable 
home, i diverses Esglésies no van accep-
tar aquesta afirmació de fe, o bé perquè 
consideraven que Jesús no era plenament 
Déu, o bé perquè consideraven que no 
era plenament home, i es van separar de 
l’Església única. Val a dir que en aquesta 
separació hi van influir, a més de les 
divergències teològiques, la situació polí-
tica i l’afany d’independència del poder 
de l’emperador i dels patriarques. També 
cal dir que sectors d’aquestes Esglésies 
es van reincorporar a l’Església catòlica 
en èpoques posteriors, tot i mantenir 
els seus ritus litúrgics propis. Aquestes 
Esglésies que es van constituir en aquella 
època són set:

− Església apostòlica i catòlica assíria de 
l’Orient

− Església copta ortodoxa
− Església ortodoxa etiòpica
− Església ortodoxa eritrea
− Església síria ortodoxa d’Antioquia
− Esglésies síries ortodoxes malankars
− Església apostòlica armènia

2. Esglésies ortodoxes bizantines 
La segona ruptura eclesial va tenir unes 
conseqüències molt més fortes que la 
primera, ja que va implicar el conjunt 
de les Esglésies d’Orient, o sigui més 
o menys la meitat de tota la comunitat 
eclesial.

Des del segle IV, les Esglésies situades 
a l’imperi romà d’Orient, amb capital a 

Bizanci, anomenada a partir d’aquells 
anys Constantinoble (l’actual Istanbul), 
començaren a tenir cada cop més poder, 
i més des del moment que Roma caigué 
en mans dels bàrbars. Això va provocar 
diversos conflictes al llarg dels segles, 
fins que al segle XI les divergències en 
alguns temes teològics i sobretot litúr-
gics van portar el Papa a voler obligar 
les Esglésies d’Orient a assumir la litúr-
gia romana, cosa a la qual es van negar. 
El delegat del Papa va deixar sobre l’altar 
de Santa Sofia de Constantinoble, el 16 
de juliol de 1054, la butlla d’excomunió 
del patriarca de Constantinoble i de les 
Esglésies d’Orient. I vuit dies després, el 
sínode de l’Església de Constantinoble 
va respondre excomunicant el Papa.

Des d’aleshores les Esglésies orientals es 
van organitzar en els quatre antics patri-
arcats dels primers segles:

− Patriarcat de Constantinoble
− Patriarcat d’Alexandria
− Patriarcat d’Antioquia
− Patriarcat de Jerusalem

I a aquests s’hi van afegir cinc patriarcats 
d’origen més recent:

− Patriarcat de Moscou
− Patriarcat de Sèrbia



− Patriarcat de Romania
− Patriarcat de Bulgària
− Patriarcat de Geòrgia

A més, hi ha una colla d’Esglésies que, 
sense ser patriarcats, actuen com a Esglé-
sies independents o “autocèfales”. Són 
les Esglésies de Xipre, Grècia, Polònia, 
Albània, Txèquia-Eslovàquia i Amèrica. 
I, amb menor rang, hi ha també les ano-
menades Esglésies autònomes. El patri-
arca de Constantinoble tè una primacia 
no jurisdiccional sobre totes les Esglésies 
ortodoxes.

Totes aquestes Esglésies celebren amb 
la litúrgia bizantina, que originalment es 
feia en grec però que actualment utilitza 
també les llengües dels respectius llocs: 
àrab, rus, serbi, búlgar... Cal destacar, 
també, que molts fidels ortodoxos, sigui 
per raons econòmiques o per situacions 
de persecució, han emigrat a diversos 
llocs del món, i hi han constituït moltes 
comunitats en la diàspora.

Finalment, cal dir també que, com hem 
indicat ja a propòsit de la primera rup-
tura, part dels cristians d’aquestes Esglé-
sies van decidir posteriorment restablir 
la comunió amb l’Església de Roma, 
i formen actualment les anomenades 
Esglésies catòliques orientals, que man-

tenen la seva litúrgia pròpia i també molts 
usos canònics i organitzatius propis.

3. La Reforma protestant
La Reforma protestant va ser l’altra gran 
ruptura que ha patit l’Església al llarg de la 
seva història. I té dues branques bàsiques.

Esglésies evangèliques o luteranes
L’inici de la Reforma protestant es troba 
en la promulgació el 1515, per part del 
papa Lleó X, d’una butlla concedint 
indulgències a tots els qui contribuïssin 
econòmicament a la construcció de la 
basílica de Sant Pere de Roma. Davant 
d’aquest fet, el prevere agustinià alemany 
Martí Luter (1483-1546) reaccionà opo-
sant-se a aquesta “compra” de la salvació, 
i el 31 d’octubre de 1517 la denuncià 
clavant a la porta de l’església de Witten-
berg una llista de 95 tesis en què, a més 
de denunciar les indulgències, defensava 
la justificació o salvació per la fe i no per 
les obres, i afirmava que l’únic criteri per 
a la fe cristiana era la Sagrada Escrip-
tura. Després de moltes discussions i 
condemnes, Luter i els seus seguidors 
foren excomunicats, alhora que les seves 
comunitats s’anaven estenent per tot Ale-
manya, i després cap al nord d’Europa.

Luter va introduir ben aviat reformes sig-
nificatives en les celebracions, com ara 
que es fessin en alemany i no en llatí, que 
es combregués amb pa i vi i no només 
amb pa, etc. Va abolir també el celibat 
sacerdotal, i va rebutjar el caràcter sacrifi-
cial de la missa, cosa que va comportar la 
revisió a fons de tots els textos litúrgics.

Actualment hi ha arreu del món més de 
dues-centes Esglésies i comunitats lute-
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ranes, agrupades la majoria en la Federa-
ció Luterana Mundial. 

Esglésies reformades o calvinistes
Paral·lelament a Luter, tot i que sense 
identificar-se totalment amb ell, Ulrich 
Zwingli (1484-1531) i Joan Calví (1509-
1564) constitueixen la segona branca de 
la Reforma. Zwingli discrepava de Luter 
sobretot en el que podríem anomenar la 
dimensió sensible de la fe: Zwingli, en 
efecte, a diferència de Luter, no conside-
rava que fos possible entrar en contacte 
amb Déu a través d’un element material 
com el pa i el vi.

Joan Calví va ser el gran difusor de les 
idees de Zwingli, centrant l’acció de l’Es-
glésia bàsicament en la predicació de la 
Paraula. Per això, aquestes Esglésies i 
comunitats reben el nom de calvinistes i, 
com en el cas de les luteranes, són moltes 
les que hi ha constituïdes arreu del món. 
La majoria estan agrupades en l’Aliança 
Reformada Mundial.

Esglésies lliures
Més enllà d’aquestes dues branques bàsi-
ques, cal dir que al llarg del temps han 
nascut en el si de la Reforma, i també 
en el si de l’Església anglicana, esglé-
sies independents que s’organitzen amb 
escassa estructura institucional. Són, per 
exemple, les esglésies congregacionalis-
tes, els mennonites, els baptistes, els quà-
quers, els adventistes, etc.

4. L’Església anglicana
L’origen de l’Església anglicana se situa 
en el rei Enric VIII (1491-1547), que 
s’enfrontà al papa perquè no li concedia 

la nul·litat del matrimoni amb Caterina 
d’Aragó per poder-se casar amb Anna 
Bolena. Davant la negativa papal, el rei 
suspengué la jurisdicció romana en el 
seu regne, i la confià a l’arquebisbe de 
Canterbury Thomas Cranmer, el qual 
havia estat un temps a Alemanya i s’ha-
via fet seves algunes idees luteranes. El 
parlament va declarar que el rei era l’únic 
cap de l’Església d’Anglaterra, i l’arque-
bisbe Cranmer creà un nou catecisme i 
nous llibres litúrgics, introduint-hi plan-
tejaments protestants.

L’Església anglicana, estesa al Regne 
Unit i també als països que han estat 
colònies britàniques, està organitzada 
en Esglésies autònomes que reconeixen 
el primat honorífic de l’arquebisbe de 
Canterbury.

En l’Església anglicana hi ha dues ten-
dències bàsiques: la Low Church (Baixa 
Església), amb poca estructura jeràr-
quica i molt propera al protestantisme, 
i la High Church (Alta Església), propera 
al catolicisme en qüestions litúrgiques, 
teològiques i organitzatives.

5. Els vells catòlics
Els vells catòlics, o Església veterocatò-
lica, són les Esglésies que no van accep-
tar el dogma de la infal·libilitat pontifícia 
promulgat pel Concili Vaticà I el 1870. 
A aquestes Esglésies, presents sobretot 
al centre i al nord d’Europa, es va unir 
també un petit grup anomenat Esglé-
sia d’Utrecht, que cent cinquanta anys 
abans no havien acceptat la condemna 
del jansenisme que es decretà l’any 1713. 
L’Església veterocatòlica manté uns 
especials llaços de comunió amb l’Esglé-
sia anglicana.


