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SEGONA SECCIÓ - La professió de la fe cristiana 

CAPÍTOL TERCER – Crec en l’Esperit Sant 

 

ARTICLE 9  

Crec en la santa Església catòlica (748-972) 

Paràgraf 5 

Crec en la comunió dels sants (946-959) 

 

 Tots els creients formen un sol cos, del qual Crist n’és el cap. 

 El bé dels uns es comunica als altres.  

 El bé del Crist també, que es comunica amb els Sagraments. 

 “Comunió dels sants” té dos significats: 

o comunió en les coses santes (sancta) 

o comunió entre les persones santes (sancti) 

 Koinonia = comunió entre tots amb el Crist en l’Esperit Sant, per 

comunicar-ho al món. 

 

I. LA COMUNIÓ DELS BÉNS ESPIRITUALS (949-953) 

 Comunió en la fe 

o La fe dels fidels és la fe de l’Església rebuda dels apòstols. 

 Comunió dels sagraments 

o El fruit dels sagraments pertany a tots. 

o La comunió dels sants és sagramental (acció divina) 

 Baptisme: fills d’un mateix Pare 

 Eucaristia: germans d’un mateix Crist 

 Comunió dels carismes 

o L’Esperit Sant distribueix els carismes en bé de tots. 

 Comunió de béns 

o El cristià és un administrador dels béns del Senyor. 

 Comunió en la caritat: sanctorum communio 

o quan un membre pateix, tots pateixen; quan un membre és honorat, 

tots s’alegren amb ell. 

o El més petit acte de caritat, repercuteix a favor de tots, vius o morts. 

o Tot pecat perjudica aquesta comunió. 

 

  



II. LA COMUNIÓ DE L’ESGLÉSIA DEL CEL I DE LA TERRA (954-959) 

 Els tres estats de l’Església: peregrina, purificant, glorificada. 

o La mort no només no interromp la comunió, sinó que s’enforteix 

amb la comunicació dels béns espirituals. 

 La intercessió dels sants 

o membres més íntimament units a Crist. 

o intercedeixen per nosaltres al Pare, oferint els mèrits de Crist i els 

propis. 

o La seva sol·licitud de germans ajuda la nostra feblesa. 

 La comunió amb els difunts 

o La nostra pregària pels difunts no sols pot ajudar-los a ells, sinó que 

també pot ser eficaç la seva intercessió per nosaltres. 

 Comunió en l’única família de Déu 

o formem una sola família en el Crist 

o units en una mateixa i profunda vocació: 

 en el mateix amor mutu 

 en una mateixa lloança a la Santíssima Trinitat 

 


