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Diem que “de la boca de tots i cadascun pot 
sortir una veu de l’Esperit”. Ens reafirmem en 
aquesta convicció. Però ara se’ns planteja la 
pregunta: com entendre que aquesta veu no sigui 
unànime? 

Avui aquestes paraules tenen per a nosaltres 
una ressonància especial, ja que es dóna la 
coincidència de dues circumstàncies, que ens fan 
sentir molt viu el problema de la unitat a l’Església. 
Hi ha el problema en relació amb esglésies 
separades, però també en les nostres relacions 
internes. D’una banda, vivim la qüestió ecumènica 
en el marc de la “Pregària per la unitat dels 
cristians”. Llavors ens preguntem: la veu dels 
nostres germans separats, és també de l’Esperit? 
Caminem també amb ells? D’altra banda, 
justifiquem les consultes que fem a l’Església sobre 
qüestions que ens afecten a tots. En aquest sentit, 
alguns ens interpel·larien: per aquest camí, ¿no 
obtindríem tantes respostes com persones o grups, 
cadascun amb les seves diferents mentalitats, 
ideologies, maneres de pensar? ¿Quin sentit té una 
consulta, si entre nosaltres hi ha una diversitat tal 
de “teologies” o “espiritualitats” que obtindríem 
opinions fins i tot contràries o incompatibles entre 
si?  

Llavors, ¿en què consisteix la unitat dels 
cristians, tant dels qui pertanyen a les esglésies 
separades, com dels grups plurals que en principi 
no estan fora de l’Església catòlica? ¿Consistirà a 
posar-se d’acord en un mínim de fe, acceptat per 
tots o almenys per la majoria? ¿O més aviat 
consistirà senzillament a mantenir “bones 
relacions” respectuoses i fraternes encara que no 
coincidim en tot? 

Caldria parlar-ne molt per respondre aquesta 
objecció. Recordem si més no que no hem de 
parlar tant de’”unitat”, com de “comunió eclesial”. 
La unitat és relativament fàcil i s’obté fins i tot per 
vies polítiques. Tant de bo que s’arribi a una 
formulació de la fe cristiana acceptable per tots els 

que avui estem separats. També és desitjable que 
les aportacions de tots siguin coincidents en 
l’essencial. Però l’Església que camina en comunió 
és molt més: la fórmula única de professió de fe i 
els acords solament són factors de quelcom molt 
més important, la vida compartida, l’amor de Déu 
que dóna vida a tots. El que Crist ens demana és 
que “caminem en comunió”, en comunió de 
pensament, de virtut i de vida. 

En aquestes mateixes pàgines, en el marc de la 
crida a compartir la responsabilitat sobre la nostra 
Diòcesi, parlàvem de “Discernir la unitat en 
l’amor”. Seguint el que aleshores dèiem, caminar 
en comunió 

- És un dinamisme, un procés mai no acabat. 

- Consisteix a caminar compartint vida, no 
sols pensament, ni solament acció, ni només 
sentiments. 

- Obeeix a la força del mateix Esperit, que 
estimula a descobrir en l’altre un rostre, una 
veu, una presència de Crist. 

El papa Joan Pau II va posar l’espiritualitat de la 
comunió eclesial al centre del programa pastoral 
per al futur: 

“Sense aquest camí espiritual, de poc 
servirien els instruments externs de la comunió. 
Es convertirien en mitjans sense ànima, 
màscares de comunió més que les seves 
maneres d’expressió i creixement” (Novo 
millenio ineunte 3) 

No pot ser bona una Església sense cos visible, 
però encara pitjor seria un cos eclesial sense 
ànima. No oblidem allò essencial, la resta es 
trobarà de més a més. 
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