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DAVID ABADÍAS
Breu història dels concilis 
ecumènics Centre de Pastoral 
Litúrgica, 2017, 172 pàg.

L’autor presenta en aquesta nova 
col·lecció, Conocer el Siglo II, un dels 
Pares de l’Església, sant Justí, proper 
i alhora desafiant davant del món i 
la societat en què va viure. Dividit en 
cinc apartats, el llibre dona a conèixer 
al gran públic la patrística, una etapa 
del cristianisme que durant molt de 
temps ha estat reservada a un públic 
minoritari.

Els vint-i-un concilis ecumènics (és 
a dir, universals) són uns moments 
fonamentals en la vida i en la his-
tòria de l’Església. I sovint coneixem 
ben poc quins van ser, per què es van 
convocar, quines qüestions volien re-
soldre, com es van desenvolupar, què 
van acordar i quines conseqüències 
van tenir. Aquest és, doncs, l’objectiu 
d’aquest llibre.

L’arquebisbe Bruno Forte desgra-
na en aquesta obra tres meditacions 
centrades en passatges de l’evangeli 
de Lluc que permeten entendre l’ex-
periència cristiana com un «viatge». 
La narració de Lluc ens fa comprendre 
com Jesús, com a company de viatge, 
difon el seu missatge sobre la resur-
recció per tal que rebem la salvació 
en les nostres vides.

El professor Echeverria ha estudiat 
en profunditat les manifestacions del 
papa Francesc per acostar-nos la seva 
veritable posició respecte del Concili 
Vaticà II, en un exhaustiu treball de 
recerca dels seus escrits, xerrades i 
sermons. A més, compara el discurs 
de Francesc amb el dels seus prede-
cessors, basant-se en els documents 
del Vaticà II.
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L’exili de Déu
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L’autora pretén, a través de les se-
ves reflexions sobre temes quotidi-
ans, posar de manifest que sempre és 
important oferir una visió positiva de 
qualsevol instant de la vida, consta-
tant amb joia la bellesa que ens en-
volta i la bondat de la majoria de la 
població. I d’aquesta manera, des del 
fons del cor, mira de transmetre pau, 
alegria i bon humor.

El P. Lluís Duch s’enfronta en aquest 
llibre a l’exili de Déu en les nostres 
societats contemporànies, conscient 
de l’egocentrisme o la ingenuïtat que 
suposa el fet de creure que Déu no-
més es fa present, actua i es mostra 
com a salvador amb el concurs dels 
explícits legalment i culturalment 
sancionats de la nostra religió i dels 
nostres codis.

Segons explicava l’arximandrita 
Sofrony (1896-1993), mestre d’espi-
ritualitat, la pregària és el mitjà més 
segur per arribar a un autèntic conei-
xement de Déu i arrela en el nostre 
intel·lecte i cor. En aquestes pàgines, 
ofereix al lector les diverses formes de 
pregària (la litúrgica, la de l’Esperit, 
la de Jesús…) per arribar a la unió 
amb Déu.

«El primer, en la comunicació amb 
l’altre, és la capacitat del cor que fa 
possible la proximitat, sense la qual 
no existeix el veritable encontre es-
piritual» (Evangelii gaudium). Aquest 
llibre és una invitació de Déu a no 
restar sol, a escoltar la seva veu i ser 
escoltat per Ell; a reposar al costat 
del Bon Pastor a través del diàleg de 
l’acompanyament espiritual.
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