
En un moment en què la indi-
ferència, la increença o l’individu-
alisme són corrents dominants, la 
imatge de Déu s’està fent borrosa 
i confosa. La transmissió de la fe 
ha esdevingut una tasca àrdua. 
És possible creure avui, en temps 
d’incertesa? A aquesta pregunta 
respon l’autor amb una síntesi de 
la fe cristiana escrita.

Dorotea inicia el seu llarg viatge 
intergalàctic per conèixer la fe cris-
tiana, a la qual els seus superiors 
volen posar fi. A mesura que es va 
endinsant en el significat de la fe en 
Jesucrist, i va coneixent la comuni-
tat cristiana, els seus textos de refe-
rència i la litúrgia, experimenta un 
profund canvi interior que la porta 
a sol·licitar ser batejada.

Aquest volum vol ser una invi-
tació a tenir la valentia d’interrogar 
la fe i d’interrogar-se sobre la fe. 
Pretén ser un camí d’iniciació al 
doble misteri de Déu i de l’home. 
Com a guia per a aquest camí se’ns 
presenta la figura de Moisès, ben 
actual, perquè representa l’home 
que dubta amb Déu, però que des-
cobreix que el seu bé és en Déu.

El periodista i missioner claretià 
Fernando Prado va poder conversar 
amb el papa Francesc i el resultat 
és aquest llibre. L’entrevista, enca-
ra que centrada essencialment en 
qüestions sobre la vida consagrada, 
aborda temes candents que afec-
ten, sens dubte, l’actualitat de la vi-
da de tota l’Església. «Saber escoltar 
és fonamental», afirma el Sant Pare.
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Podem entendre la simbologia 
com una recerca o com un encon-
tre que té a veure amb la idea de 
l’origen, sigui aquest musical, sim-
bòlic o lingüístic. La simbologia és 
una via. Jaime D. Parra ens intro-
dueix al món de la simbologia de 
la mà de set autors fonamentals en 
aquest àmbit i els posa en relació 
amb la cultura hispànica.
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La implantació dels continguts 
pastorals del Concili Vaticà II a Es-
panya no va ser fàcil, però, com ens 
diu l’autor d’aquest llibre, els esfor-
ços no van faltar. Van aparèixer no-
ves formes de ser creient, obertes 
a nous valors de participació, de 
consciència crítica, d’organització 
eclesial menys clerical i amb més 
presència del laïcat.
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