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CLAUS PER UNA NOVA PASTORAL

D’una pastoral de manteniment (sagramental) a una 
pastoral missionera (evangelitzadora)

«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, ba-
tejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i en-
senyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). La 
clau està en fer deixebles del Jesucrist: Pastoral missionera 
(evangelitzadora), en front de la Pastoral de manteniment (sa-
gramental).

La necessitat de tornar a l’Evangeli i l’anunci del 
«Kerigma»

Primer anunci de l’evangeli o predicació missional per mitjà 
del kerigma per suscitar la fe (CT 18) El kerigma evangèlic -pri-
mer anunci- ple d’ardor que un dia va transformar l’home i el 
va portar a la decisió de lliurar-se a Jesucrist per la fe (CT 25) 
Aquest primer anunci que va dirigit de manera específica als 
que mai han escoltat la Bona Nova de Jesús o als nins. Aquest 
anunci és prioritari a causa de les situacions de descristianit-
zació  i també pel gran nombre de persones que han rebut 
el baptisme, però viuen al marge de tota vida cristiana. (EN 
52) «Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene 
un rol fundamental el primer anuncio o «kerygma», que debe 
ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo in-
tento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el 
fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos 
hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección 
nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. 
En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer 
anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora 
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecer-
te, para liberarte». Cuando a este primer anuncio se le llama 
«primero», eso no significa que está al comienzo y después se 
olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. 
Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio 
principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diver-
sas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de 
una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus 
etapas y momentos. Por ello, también «el sacerdote, como la 
Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente ne-
cesidad de ser evangelizado» (EG164) 

1
església
en sortida
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kerigma
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CLAUS PER UNA NOVA PASTORAL

No hi ha evangelització sino hi ha anunci explicit de 
Jesucrist

A l’exhortació apostòlica de Pau VI Evangelii Nuntiandi 22 diu: 
«Y, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más 
hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es 
esclarecido, justificado —lo que Pedro llamaba dar “razón de 
vuestra esperanza”[52]—, explicitado por un anuncio claro e 
inequívoco del Señor Jesús. La Buena Nueva proclamada por 
el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, pro-
clamada por la palabra de vida. No hay evangelización ver-
dadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la 
vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Naza-
ret Hijo de Dios».

 Creació de vincles
L’home és un ésser social i necessita dels altres i de la societat. 
Això fa que necessiti de les relacions socials i vincles que s’es-
tableixen amb les altres persones. Perquè el missatge evangè-
lic arribi als allunyats primer ha d’haver un pas previ de vincu-
lació afectiva a un grup o a una persona. «No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisi-
va» (EG 7) (DCE 1). L’Església com a cos orgànic no viu aïllada, 
es relaciona a través de grups primaris que apareixen per 
motiu de proximitat, activitat o simpatia. Les relacions estan 
condicionades per l’afectiu i l’espontani, i es mantenen mentre 
les persones se sentin a gust. 

 La fe es transmet i es suscita
Ajudar a les persones a donar-los les claus necessàries perquè 
autodescubreixin la seva fe. Per tant, l’evangelització ha de ser 
existencial que parteixi d’uns esquemes vitals. La fe es suscita a 
través de les preguntes i les recerques de sentit que es fa cada 
persona. La nostra missió ha de consistir en que cada indivi-
du aprofundeixi en el pou de l’Evangeli i trobi l’aigua que 
porta dins. Cada persona porta dins seu uns esdeveniments 
quotidians de la vida, uns que parlen d’afecte, de dolor, de 
naixement i mort, d’èxit i fracàs, de soledat i comunió, de ple-
nitud i pobresa, de riquesa i pèrdua, d’amor i desamor. Totes 

u
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les èpoques i etapes de la persona tenen la seva pròpia pista 
d’accés a Déu, cada persona ha d’adaptar el seu ritme a la seva 
situació de partida. 

 Un Procés de Fe
La fe no es suscita del matí a la nit necessita un creixement 
lent i gradual dissenyat per etapes. És molt important no tenir 
pressa en fer tot l’itinerari, no hem de cremar etapes abans 
d’hora. El temps és un element primordial. Cal recordar que del 
cap al cor hi ha dos pams físics, però aquests dos pams físics 
moltes vegades es converteixen en un itinerari infinit. No cal 
amagar la veritat de tot procés de fe i sempre ha d’explicar-se 
molt clarament en què consisteix sense embuls ni enganys. 

 

Personalització de la Fe
La persona humana és el destinatari de la Revelació de Déu.Les 
persones normalment volen ser acompanyades i guiades per 
una altra persona. És important que el catequista, l’agent de 
pastoral o l’acompanyant espiritual sàpiga col·locar-se al lloc 
idoni per no entorpir el creixement de l’individu. Déu ens ha 
fet a imatge i semblança, únics i irrepetibles, per aquest motiu 
ningú acull l’anunci de Crist de la mateixa manera, cada per-
sona és diferent i té la seva etapa de maduració i creixement. 
La fe s’ha de personalitzar perquè la persona pugui tenir una 
trobada amb Jesús Ressuscitat. Proposar un acompanyament 
personal i grupal en el Procés de Fe. L’acompanyament s’ha de 
desenvolupar en les tres dimensions proposades per nombro-
sos autors: l’acompanyament psicològic, l’acompanyament 
històric-existencial i l’acompanyament espiritual.

 Celebració de fe: Paraula i Eucaristia
Es important celebrar bé la Fe de l’Església Universal. Algunes 
vegades les celebracions han d’estar pensades per a la gent 
sense fe o els indiferents. Les persones més allunyades neces-
siten celebracions en les que Déu els toqui cor. El desig del si-
lenci i la trobada amb un mateix s’ha de cultivar des de l’etapa 
infantil, fonamentar en l’etapa juvenil i madurar en els adults.

CLAUS PER UNA NOVA PASTORAL

itineraris
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 Importància de l’acollida i del grup en la comunitat
Totes aquestes propostes van emmarcades dins d’un grup par-
roquial o cristià, aquest grup és un element educatiu necessari 
per suscitar la fe. La comunitat acull, evangelitza, celebra i con-
viu. Per això s’han d’habilitar dins de la Comunitat Cristiana, 
grups de catequistes i grups d’agents de pastoral amb l’ex-
periència de viure en comunitat. Tota activitat pastoral s’ha de 
desenvolupar en una comunitat cristiana d’acollida.

Impregnar la pastoral d’un aire vocacional
Tot el primer anunci, la catequesi i la mistagògia ha de tenir un 
caire vocacional, no al marge de la pastoral sinó inserida dins 
la programació i pastoral. Tota la pastoral ha de tenir un aire 
vocacional. No hi ha crisi de vocacions, Déu segueix cridant, 
hi ha una crisi d’escoltar i viure l’Evangeli.

Peça clau dels individus: la motivació
Les majors dificultats de la pastoral d’evangelització és la moti-
vació. Una tasca fonamental de l’equip de catequistes i anima-
dors és ajudar a les persones (nins, joves, adults, pares i mares) 
a passar de la passivitat a una situació crítica i activa. No es pot 
treballar des de la desgana i el desànim, tota persona neces-
sita ser motivada. L’individu necessita assumir la seva situació 
i preparar-se per les noves circumstàncies. «Res que no sigui 
assumit pot ser salvat» (Pau VI)

Transmetre testimonis i vivències i no tant coneixe-
ments teòrics

La fe es narra. Els relats dels testimonis de Jesucrist fan pensar 
i il·luminen a les persones. Els individus necessiten experiènci-
es fondants per a provocar el canvi, la conversió i el seguiment 
radical a Jesús. 

Tres claus pels temes de primer anunci i catequesi: 
Paraula, Jesucrist, Església

Les sessions de catequesi han de tenir un contingut de Parau-
la de Déu, el missatge central sigui Jesucrist (Cristocèntrica) 
i que es facin dins l’àmbit de la comunitat cristiana (Eclesial).

9
10
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INTRODUCCIÓ

Introducció
Viure i morir per al Senyor (Rm 14, 8) és I’ideal d’aquell que té, des del Bap-
tisme, la vida consepultada amb Crist i conressuscitada amb Ell (Rm 6, 3-5). 
En morir, doncs, el cristià fa el seu pas d’aquest món al Pare acompanyat per 
Crist: acompleix, per participació, el seu Misteri Pasqual.

La celebració cristiana de la mort comença amb la darrera Reconciliació i 
amb el Viatic, vertader sagrament deIs moribunds, aliment per al darrer viat-
ge, el pa que és penyora d’immortalitat i de resurrecció (Jn 6, 54). Els fune-
rals cristians han d’estar amarats de la vivencia del Misteri Pasqual

(Constitucions Sinodals 3.1.4)

L ‘Església, comunitat de creients en el Ressuscitat, respecta i comparteix 
el dolor que el drama de la mort fa sentir als parents i amics, pero en les 
exequies predica i celebra la victoria de Crist sobre la mort i crida els parti-
cipants a la gojosa esperança de la vida immortal, que pregam que ja sigui 
compartida en el Regne del cel pels germans difunts.

(Constitucions Sinodals 3.2.26; Cfr. CEC 1176; Cfr. GS 18 i 22
(FiI 3,10; Rm 8,17)

La mort es un fet natural que no podem obviar. Tots hem de passar per ella. Com a 
cristians es un moment que se’ns obri a l’esperanca de la vida eterna. Tot i que en 
aquests moments, els presents a la mort ho viuen des de l’allunyament de la fe. Pero 
és una ocasió excepcional per anunciar que el Senyor ha mort i ressuscitat perdo-
nar-nos vida pera sempre.
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El sentit pasqual de la mort cristiana

LA CELEBRACIÓ EXEQUIAL

Dins el pensament de l’home d’avui el tema de la mort el podríem definir com la gran 
absent, si mes no, la resposta que es dona es la del silenci. La mort en el nostre mon 
es silencia, es apartada de la vida ordinària. Quasi bé ningú mor a ca seva y de tot 
d’una el cos es conduït al tanatori. La família molt rapidament, deixa de tenir un con-
tacte físic-directe amb el cos del seu familiar que acaba d’eixir. 

Nosaltres com Església no podem permetre que el tema de la mort tengui aquest trac-
tament, que ens cert sentit es podria dir “d’abandó”. Mes encara, contribuim directa-
ment que la mort esdevengui un fet purament social, ja que ens posam al servei massiu 
del condol social, i rebaixam el sentit d’acompanyament e intercessió davant Déu-Pare. 
La mort no es pot reduir a un fet purament humà.

La nostra tradició historia i de fe ens diu que la mort es un fet religiós. L’església no esta, 
només, al costat del malalt, en el moment immediat a la mort amb els sagraments de la 
Penitencia, Unció i Eucaristia, sinó que la mort del cristià esta estroncada en el Mis-
teri Pasqual del Crist. La mort es el mitja pel qual el cristià definitivament participa de 
la Pasqua del Crist, com a terme de la incorporació a la mort de Crist que s’administrà 
en el baptisme. Si l’església ha estat ferma al costat del cristià en els moments impor-
tants de la seva vida, no el deixa en el moment de la mort, ni a ell ni als seus. 

En aquests instants actuals en que no podem perdre ni un moment per a l’evangelit-
zació, la mort del cristià esdevé, no sols una pregaria pel difunt, sinó un moment idoni 
per una catequesi per aquells que participen de l’acció litúrgica. La mateixa celebració, 
com ens exposa el ritual d’exèquies, es rica de signes i símbols que permeten, sense dir 
res, expressar la fe en el Misteri Pasqual. En aquest moment la litúrgia esdevé impor-
tant, així com la predicació per part del ministre ordenat. 

La celebració exequial amb la presencia del cos al mig de l’assemblea litúrgica fa pales 
que forma part d’aquella comunitat. La comunitat espera i rep el cos. 

Especialment la comunitat cristiana té un moment d’especial relleu en el comiat de la 
celebració exequial o darrera recomanació d’aquell membre que entrega a les mans 
del bon Pastor. Es la salutació de tota la comunitat a aquell cos ara que parteix on no-
saltres esperam arribar-hi. 

La mort es un esdeveniment on Déu hi diu la seva 

La mort al mig de la comunitat cristiana 
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NOUS TEMPS, NOUS REPTES

L’Església preocupada per patiment i dolor de les persones es fa present en aquests 
moments, però tenim nous reptes per afrontar i plantejar-nos: 

1.- L’Església honora amb les exèquies cristianes el cos de difunt: el cos del difunt 
ha estat temple e instrument de l’Esperit Sant i esta cridat a la resurrecció gloriosa. La 
mateixa realitat corporal que en vida, ha rebut el bany del baptisme, ungida i marcada 
pel sant crisma, alimentada amb el Cos i la Sang de Crist, marcada amb el signe de la 
salvació, protegida amb la imposició de mans, es a dir, que havia estat instrument efi-
caç dels sagraments, una vegada aquest cos ja es cadàver, es aspergit amb l’aigua 
beneïda, encensat solemnement, portat en processó, il·luminat pel ciri Pasqual i 
tractat amb el màxim respecte. Tot son signes ben catequètics i litúrgics que diuen 
que el cos de la persona és sagrat. Tota la persona humana, anima i cos, son objecte 
de la salvació. 

Potser la practica diocesana, al respecte, enfosqueix que puguem donar aquest honor 
als nostres cristians en el moment de la mort. 

Hi ha casos en que familiars ens plantegen poder portar les cendres del difunt a l’Es-
glésia o fins i tot el cos del difunt. En aquests casos, es pot respondre unilateralment 
amb una negativa? 

Hem centrat el moment del mort amb una practica excessivament eucarística. Tot i 
que el ritual ho preveu, posa mes l’accent amb el cos i amb la celebració exequial, 
a casa del difunt, a l’església o al cementiri, però la litúrgia potser mes lliure o amb 
celebració de la Paraula i una posterior eucaristia (missa exequial), en un altre dia o 
moment. 

2.- Pel fet de no portar el cos a l’Església, hem de tenir molt en compte les celebraci-
ons exequials a la nostra diòcesi, cuidar-les de manera especial i molt mes d’ara enda-
vant en que, pel nombre de preveres, seran o son presidides, en algunes ocasions, per 
diaques o per laics, tant si es celebren a la casa del difunt, als tanatoris, als cementiris o 
a la parròquia o església. Es necessari que aquests cristians laics rebin un encàrrec del 
bisbe, amb una formació i preparació adequada y que disposin del material necessari 
per poder celebrar en nom de l’Església i esdevenir veritables ministres del consol. 
No ens podem quedar amb un acte de bona voluntat per part d’algun voluntari de la 
parròquia i amb un tipus de pregaria que no expressi el vertader «sentit pasqual de la 
mort cristiana» (SC 81). No qualsevol persona esta qualificada per fer una celebració 
d’aquests tipus. La bona formació i preparació prèvia poden donar un vertader consol 
als familiars i mostrar-los un camí, un sentir, una llum d’esperança. El mateix ritual pre-

Línies bàsiques de les exèquies
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NOUS TEMPS, NOUS REPTES

veu una varietat de celebracions i formules litúrgiques que val la pena conèixer per 
poder-se adaptar a les circumstàncies. 

Però volem facilitar la feina i vos oferim un material on es contemplen dos tipus de 
celebracions:

1- Una celebració mes curta per la casa del difunt o al tanatori-cementiri.

2- Una altra per poder celebrar a la parròquia o església. 

Ambdós casos son sense eucaristia, tot i que es podria contemplar la possibilitat, 
(quan la família ho sol·liciti, a la parròquia o església), de rebre la comunió. 

En tots aquests casos la comunitat parroquial ha de celebrar un altre dia l’Eucaris-
tia en sufragi pels difunts. 

3.- El diumenge no es dia per a les exèquies i/o funeral. Hem de donar importàn-
cia com a Església i sobretot els preveres, al diumenge, com ho demana el concili i 
evitar que qualsevol altre ocasió passi per damunt el diumenge. El diumenge és el dia 
del Senyor, i mai es dia de penitencia, sinó de resurrecció (no hi cap en diumenge fer 
un viacrucis o be una celebració exequial). 

Els temps forts (Advent, Nadal, Quaresma i pasqua) mai per mai es permès de cele-
brar exèquies, ni tan sols a fora de l’horari normal. Cal eradicar la costum de fer fune-
rals els diumenges en els horaris de misses dominicals. 

4.- Acollida de la família. Avui en dia sens fa imprescindible que les persones que 
pateixen la mort d’un familiar, d’un ser estimat, siguin ben acollides per part de l’Es-
glésia. No només per oferir-los un «bon servei», sinó per sentir a prop el calor i l’esti-
ma d’un Déu, que junt amb ells pateix. Déu esta al costat del pobre i del qui pateix. 
I Déu es val de nosaltres per tal de transmetre-los que l’Església com a mare pateix 
amb ells. Que el patiment, la malaltia i la mort no tenen la darrera paraula. Però 
aquesta veritat no pot ser una idea. Ho hem de dur a la practica amb molt de tacte, 
amb la manera de parlar, d’atendre-los. De poder-los escoltar (mestres de l’escolta) 
amb tranquil·litat i com una oportunitat de conèixer-los un poc mes. Saber respectar 
el dol. Des de l’acollida es pot ajudar-los a viure mes cristianament la mort. Malgrat la 
distancia o la desconeixença de la família, ens hi feim presents en nom de l’Església, 
de Déu, que ens hi envia. Tota aquesta tasca, ben feta, ens pot servir a l’hora de pre-
parar la celebració litúrgica. 



12

Una cosa pràctica que facilitarà l’acollida, serà l’emplenament d’una targeta, on hi 
figurarien les dades personals i els trets mes significatius de la vida del difunt (AN-
NEX 1). Aquesta targeta es pot llegir per part d’algun familiar o bé d’un laic de la 
parròquia a l’inici —millor que al final— de la celebració. En tot cas al final es reser-
varia perdonar les gràcies. 

5.- Treball conjunt dels diferents ministres: preveres, diaques i laics. Es també 
una oportunitat especial perquè els diferents ministres que participam d’aquella 
mort puguem tenir una bona comunicació, per fer que la celebració sigui verta-
derament propera. Una bona ocasió perquè hi hagi un treball en conjunt i d’ajuda 
mútua. Potser els preveres des de el servei saber fer de vertaders mestres litúrgics 
dels qui hagin de dur endavant la celebració. 

NOUS TEMPS, NOUS REPTES
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SÍMBOLS DE LES EXÈQUIES

Cal tenir presents els símbols de les exèquies. per tal de poder-los emprar en la 
mesura de les possibilitats. Tots els poden ajudar. 

a. El Baptisme

Pel baptisme hem estat sepultats en la mort de Crist. 

Quan Déu dona una paraula de Vida, la dona per a sempre. Aquesta promesa de 
vida eterna que se’ns regala en el baptisme, ara formarà part de la realitat del difunt. 
Es el moment d’una nova naixença, a la vida de Déu: “Jo som el camí, la veritat i la 
vida” (Jn 14,6). Per aquest motiu la litúrgia torna a agafar els signes del baptisme, 
ara que tenim el cos sense vida del nostre germà/na. 

b. La creu

La creu va ser el primer signe que es va marcar sobre el cos del qui va de ser batiat. 
És el signe de pertinença al poble de creients. Per això la creu estarà ben present en 
aquest moment. Potser també perquè el difunt o la família passen vertaderament 
per un moment de creu. 

c. El ciri pasqual

Només es col·loca el ciri pasqual quan el cos del difunt es present. Cal respectar 
aquest signe quan les exèquies o el funeral es fa sense el cos (Excepte el temps 
pasqual). El ciri és el símbol de Crist llum del món. El dia del seu baptisme, l’església 
va entregar als seus pares i padrins un ciri encès del ciri pasqual, perquè ell avances 
per la vida amb la llum de Crist, fins que un dia es trobes cara a cara amb ell. 

d. El llibre de la Paraula de Déu

Déu ens parla, avui, i es des de la Sagrada Escriptura que rebem aquesta paraula. 
Un evangeliari obert, per fer veure que en aquests moments necessitam escoltar la 
seva veu. Per que EII es present enmig de les persones, avui aquelles que estan de 
dol, i que com assemblea responen des de la fe oberts a la confiança. 

Símbols exequials
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SÍMBOLS DE LES EXÈQUIES
e. L’aigua

Ella fou vessada sobre la nova criatura. Ella ens recorda el pas de la mort a la vida, 
en el Crist. Ara l’aspersió sobre el fèretre es el signe de que Déu ens ha fet fills en 
el Fill Jesucrist. 

f. L’encens

L’encens és el símbol de la pregaria que puja cap a Déu. Encensem les coses santes. 
Encensar el cos del difunt es donar-li la dignitat i la santedat de tot fill de Déu. Pot-
ser seria bona practica tenir un recipient amb calius encesos per tal que un familiar 
pugues fer el gest de tirar-hi un poc d’encens. Que així els nostres desitjos de pau, 
de confiança, .... d’encomanar el nostre germà/na a Déu sigui la millor pregaria que 
podem presentar-li. 

g. L’assemblea

L’església es fa presenten l’assemblea congregada. És l’experiència de que som la 
família deis fills de Déu. Déu no ens deixa mai sols. L’assemblea fa pròxim el consol 
de Déu davant la separació d’un deis seus membres. 

h. L’Eucaristia

«qui menja la meva carn i beu la meva sang, tindrà la vida eterna i jo el ressus-
citaré el darrer dia» (Jn 6,54)

Es el gran sagrament del misteri pasqual, on els qui realment la saben celebrar i 
apreciar podran trobar un vertader consol i obrir-se a la voluntat d’un Déu que passa 
per tràngol de la mort. Ara be, l’eucaristia no s’ha imposar ni per sistema s’ha de 
negar. Ha de ser fruit de la madura de la fe en la resurrecció del Senyor. Tot i que 
per a molts pot ser l’oportunitat de tenir un intens i bon moment de pregària, sense 
necessitat d’Eucaristia, però si, que hem de preveure la invitació a participar d’una 
eucaristia dominical per tal de poder pregar amb tota la comunitat per aquell difunt. 

Si en aquests moments volem ressituar la mort en el lloc adequat i originari dins el 
context de les exèquies cristianes, en relació a altres ritus funeraris civils o la religi-
ositat natural, ho hem de fer des de el nexe que hi ha entre la mort i el misteri Pas-
qual. L’anunci de la bona nova de Crist, la seva novetat, es a partir de l’experiència 
de la seva mort i resurrecció. 

Això ho sap expressar perfectament la litúrgia amb els seus ritus que, viscuts des de 
el vertader i ple sentit, son la millor teologia i el millor discurs catequètic. 
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salvació

celebració

Aquestes indicacions pastorals i normativa diocesana 
van encaminades a les celebracions exequials.

Normativa diocesana

NORMATIVA DIOCESANA

atendre
familiars

 L’acció pastoral

1. «La fe i l’Esperança en la resurrecció per a la vida nova s’ha de manifestar 
de forma clara i convincent en la pastoral exequial de l’Església, que, en un 
moment de tanta profunditat humana i religiosa, ofereix la Bona Nova de 
la salvació per sempre, acollint i conhortant els qui ploren o es desesperen 
davant el misteri de la mort. Per tot això, les exèquies cristianes no es poden 
confondre simplement amb un homenatge al difunt, sinó que són primera-
ment celebració de la Pasqua del Senyor que, en l‘oració de sufragi, suplica al 
Pare que sigui acomplida en el difunt que encomanam als seus braços»1

 El diàleg amb els familiars del difunt

2. Els responsables de la parròquia posaran un gran esment per atendre els 
familiars del difunt o visitar-los a domicili, comunicant amb les seves parau-
les el consol de la fe.

3. Seria un contrasentit celebrar funerals cristians per aquells que en la seva 
vida es mantingueren manifestament fora de la comunió de l’Església; però 
convé tenir en compte la petició que puguin fer els seus familiars creients. En 
cas de dubte, s’ha de consultar l’Ordinari2.

 La celebració exequial

4. La parròquia de residencia del difunt (o la del domicili on hagi mort) és 
la que normalment s’ha de preocupar de les exèquies. Si s’ha elegit una altra 
església no parroquial, el seu responsable ho comunicarà prèviament al rector 
propi del difunt, per a la inscripció en el llibre de registre parroquial d’Exèqui-
es3.

5. A petició dels familiars o per iniciativa del prevere, la parròquia també 
tindrà cura de fer una pregaria exequial davant el cadàver al domicili del 
difunt, o bé a la clínica o hospital, i —si és el cas— al cementeri. Si no pot fer-
s’hi present cap prevere o diaca, es recomana que un laic dirigeixi la pregaria, 

1 Cfr. CEC 1183-1185; Cfr. CEC 1687
2 CEC 1177, 1.2.
3 Cfr. Orientacions doctrinals i pastorals, Introducció al Ritual d’Exèquies, n.10 i 61

prevere
diaca
laic
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abans de la
cremació

horari 
normal

homilia
proclama la
resurrecció

així com indica’m més envant.

6. Les exèquies dels qui hagin disposat la incineració del seu propi cadàver, 
se celebraran preferentment abans de la cremació4.

 Formes de la celebració exequial 

7. La Diòcesi de Mallorca proposa tres formes de celebració:

a) la primera forma preveu tres «estacions»: a la casa del difunt, a l’es-
glésia i al cementiri;

b) la segona forma considera només dues «estacions»: a la capella del 
cementiri i al costat del sepulcre;

c) la tercera forma té una sola «estació»: a la casa del difunt.

 La Missa exequial

8. «Les exèquies cristianes tenen el seu cim en la celebració de l’Eucaristia, 
memorial de la Pasqua del Senyor, taula a la terra del Regne del cel»5. L’Eu-
caristia és a la vegada sagrament de la comunió amb el Cos del Ressuscitat 
i de la comunió dels sants; en ella l’Església eleva al Pare l’oració de sufragi 
pels difunts. S’ha de celebrar sempre que no es prevegi que la missa serà 
estranya als presents. En tal cas, d’acord amb els familiars i seguint el Ritual, 
s’oferiran altres pregaries exequials6.

9. Es recomana que les parròquies ofereixin com a missa exequial una de les 
que celebrin segons l’horari normal.

10. Es pot prendre la decisió, sobretot a les parròquies grans, i després de 
consultar el Consell parroquial, de no celebrar més d’una missa exequial en 
un mateix dia.

11. Es permetrà la concelebració, excepte en els casos en que clarament pu-
gui esser interpretada com accepció de persones.

12. «L’homilia dels funerals ha de proclamar la fe cristiana en la victòria sobre 
la mort, ha de ser conhort per als afligits i anunci evangelitzador de l’esperan-
ça de la resurrecció per a tots els presents. S’ha de fonamentar en les lectures 
bíbliques i en l’oració litúrgica. L’esment del difunt no ha de tenir caràcter 
d’elogi fúnebre, no ha de pretendre fer cap judici sobre la seva vida, ha 
de ser discret i concordant amb la pregaria de l’Església»7.

4 Constitucions Sinodals 3.1.4; Cfr. CEC 1689
5 Constitucions Sinodals 3.3.18
6 Constitucions Sinodals 3.3.19 i 3.2.26
7 CEC 1182

eucaristia
sino és 
extranya

NORMATIVA DIOCESANA
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en diumenge
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la presideix 
el prevere

fora missa

13. Si és convenient, per a l’edificació espiritual de la comunitat, manifestar 
algun aspecte exemplar de la vida del difunt, degut sobretot al servei evan-
gèlic dins la comunitat, es recomana fer-ho abans d’acomiadar l’assemblea.

14. Les commemoracions civils sempre es faran fora del temple.

 La Missa exequial en diumenges i festes

15. Donat el valor del Diumenge i la importància de trobar camins per ajudar 
a viure tota la seva significació, s’acorda que en diumenges i festes de pre-
cepte, a partir ja del capvespre de la vigília, no s’han de celebrar misses 
exequials. 
 
 Responsables de les exequies

16. De conformitat amb les normes que es troben en el Ritual de les Exè-
quies, els sacerdots i els diaques acompanyats de ministres laics qualificats, 
comparteixen la responsabilitat per a la planificació i execució del ritual.

17. Els sacerdots que són mestres de la fe i ministres de la consolació, presi-
deixen els ritus exequials, especialment la Missa exequial; la celebració de 
la litúrgia exequial és confiada especialment als rectors i als vicaris associats8. 

18. Les exèquies, amb excepció de la missa, poden ser celebrades per un 
diaca. En absència del sacerdot o del diaca, s’aconsella que les «estacions» a 
la casa del difunt i al cementiri, a la primera forma de celebració exèquies, i la 
vigília es celebrin sota la direcció d’un laic9.

 Litúrgia fora de la missa exequial

19. Quan no hi ha un sacerdot disponible, llavors poden presidir les exèquies 
els diaques, que són ministres de la paraula, de l’altar i la caritat. Quan no hi 
ha un prevere o un diaca disponible per a la vigília i els seus ritus relacio-
nats amb ella, o per al ritu de sepeli, un laic els dirigeix.

20. La litúrgia exequial fora de Missa s’oficia quan no és possible o no es 
jutja apropiat celebrar la missa. Ordinàriament es celebra a l’església parro-
quial, però es pot celebrar a la capella ardent, la casa del difunt o a la capella 
del cementiri/tanatori. Per determinar el que sigui més apropiat, és essencial 
el que recomani el sacerdot de la parròquia.

21. Després de consultar amb el prevere, la família té la llibertat d’escollir 
celebrar una litúrgia exequial fora de missa i programar una missa com-
memorativa en una data més tard.

8 Orientacions doctrinals i pastorals, Introducció al Ritual d’Exèquies 16
9 Orientacions doctrinals i pastorals, Introducció al Ritual d’Exèquies 19

exèquies
amb laics
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22. No obstant això, la comunitat cristiana es reuneix per escoltar el missatge 
d’esperança pasqual que és proclamat en la litúrgia de la paraula i per enco-
manar el difunt a Déu, quan es celebra una litúrgia exequial fora de Missa.

23. Les lectures es trien d’aquelles que han estat aprovades per a les mis-
ses de difunts.

24. Encara que en el Ritual de les Exèquies inclou la possibilitat que en aques-
ta forma de litúrgia es pugui distribuir la santa comunió, aquesta pràctica és 
descoratjada a la Diòcesi de Mallorca per a no confondre els fidels.

25. La música és una cosa essencial en aquesta forma de celebració i ha d’in-
cloure el cant d’entrada, el salm responsorial, l’aclamació abans de l’evangeli 
i especialment el cant de comiat al final. 

 El condol a les esglésies

26. El costum de donar el condol dins les esglésies mai ha de desvirtuar 
una digna i participada celebració de les exèquies. Per això cada parròquia, 
d’acord amb el seu propi arxiprestat, adoptarà els criteris més convenients.

 La inscripció

27. La deguda anotació ha de ser consignada en el llibre de registre d’exè-
quies de la parròquia on esta ubicada l’església en la qual s’ha celebrat el 
funeral10.

 La incineració

28. «Seguint l’antiquíssima tradició cristiana, l’Església recomana insistent-
ment que els cossos dels difunts siguin sepultats en els cementiris o altres 
llocs sagrats»11.

29. Quan raons de tipus higièniques, econòmiques o socials portin a optar 
per la cremació, aquesta no ha de ser contrària a la voluntat expressa o rao-
nablement presumpta del fidel difunt, l’Església no veu raons doctrinals per 
evitar aquesta pràctica, ja que la cremació del cadàver no toca l’ànima i no 
impedeix a l’omnipotència divina ressuscitar el cos i per tant no conté la 
negació objectiva de la doctrina cristiana sobre la immortalitat de l’ànima i la 
resurrecció del cos12.

30. Si s’opta per la cremació del cadàver, les cendres del difunt, han de 
mantenir-se en un lloc sagrat, és a dir, al cementiri o, si és el cas, en una 
església o en una àrea especialment dedicada amb aquesta finalitat per l’au-
10 Notes pastorals, Introducció al Ritual de les Exèquies, n. 15
11 CDC 1176, § 3; i 1205
12 Cfr. Instrucció Ad resurgendum cum Christo, n. 4

condol

registre

incineració

no confondre

música
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toritat eclesiàstica competent. Des de els inicis els cristians han desitjat que 
els seus difunts fossin objecte d’oracions i record de part de la comunitat 
cristiana. La conservació de les cendres en un lloc sagrat pot ajudar a evitar 
la possibilitat d’oblit, falta de respecte i maltractaments i és una oportunitat 
perquè els familiars puguin resar al difunt13. 

31. En cap cas està permesa la conservació de les cendres a la casa. Tam-
poc poden ser dividides entre els diferents nuclis familiars i se’ls ha d’assegu-
rar respecte i condicions adequades de conservació.

32. Per evitar qualsevol malentès panteista, naturalista o nihilista, no està per-
mesa la dispersió de les cendres en l’aire, a la terra o a l’aigua o en qualsevol 
altra forma, o la conversió de les cendres en records commemoratius, en pe-
ces de joieria o en altres articles, tenint en compte que per a aquestes formes 
de procedir no es poden invocar raons higièniques, socials o econòmiques 
que poden motivar l’opció de la cremació14. 

33. Amb el benentès que l’Església prefereix el costum d’enterrar els cossos 
tal com el Senyor mateix va voler ser enterrat, es concediran les exèquies 
cristianes als qui elegeixin la cremació del seu cadàver sense raons contra-
ries a la vida cristiana. Es faran a la capella del cementeri, prop del sepulcre o 
a la mateixa sala del crematori.15

 Portar les cendres a la missa exequial

34. Referent a portar les cendres a la missa exequial no hi ha problema però 
no poden estar en un lloc preferent de la celebració, ni poden ser el centre 
deles mirades ja que el que se celebra és la resurrecció de Crist i l’Església 
està cridada a anunciar la fe en la resurrecció: «La resurrecció dels morts és 
esperança dels cristians; som cristians per creure-hi16».

 Portar el difunt a l’església per unes exequies o funeral

35. Referent a portar el cadàver a l’església està pendent una llei del Govern 
de les Illes Balears que senyala a l’article 20 apartat a) la possiblilitat17.

13 Cfr. Instrucció Ad resurgendum cum Christo, n. 5-6
14 Cfr. Instrucció Ad resurgendum cum Christo, n. 7 
15 Constitucions Sinodals 3.1.6
16 Tertuliano, De resurrectione carnis, 1,1
17 Exposició de cadàvers en llocs públics. 1. En el trasllat d’un cadàver del grup II no es poden 
establir etapes de permanència en llocs públics o privats diferents del tanatori o de la sala de 
vetlla, excepte en els següents casos: a) Per a la pràctica de cerimònies religioses o laiques, 
d’acord amb els següents requisits: - Si es realitzen abans de les 48 hores de la defunció, el 
cadàver que no hagi estat refrigerat, haurà de mantenir conservat a una temperatura inferior 
a 18ºC.  

cendres
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PARROQUIA DE CELEBRACIÓ CRISTIANA
DE LA MORT 

En aquests moments de dolor i de tristesa, la nostra comunitat es posa al vostre 
servei per tal de poder pregar al bon Déu pel repós etern d’aquest membre de la 
nostra comunitat. Ens agradaria que els familiars ens poguéssiu, emplenar aquest 
full, ens seria molt útil. 

Nom del difunt: 
Lloc de naixement:
Nom dels Pares:
Llocs on va viure:
Dia de la defunció:
Ens agradaria que ens contéssiu un poc la seva vida: 
 Infantesa 
 Va formar família? quan, amb qui, etc...
 El seu ofici 
 Fills, nets 
 Trets, característiques fonamentals de la seva vida. 
 Algunes coses pels quals l’admiraveu? 
 Si li poguéssiu dir unes paraules que li diríeu? 
 Va ser un home religiós al llarg de la seva vida? 
 Cóm ha estat el procés de la seva mort? Malaltia, edat, ...
 Cóm ho viviu els familiars mes proxirns? 

La celebració a la parroquia

Voleu que sigui una celebració mes senzilla (una celebració de la Paraula), o bé 
una eucaristia? (El prevere o la persona que vos atén vos ho pot explicar amb mes 
detingudament) 

Voleu portar les cendres a l’Església el dia del funeral? 

Voleu llegir alguna cosa (part del present escrit) el dia del funeral a l’església? 
O bé, fer lectures o pregàries? 

ANNEX 1 
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ANNEX 2

PREGUEM PELS VIUS I PELS DIFUNTS
OFERIU UNA MISSA
PELS QUI ESTIMAU

QUAN TU ENCOMANES UNA MISSA,
L’ESGLÉSIA PREGA

PELS TEUS DIFUNTS

EL VALOR DE LA MISSA I LES OFRENES

Cada missa renova la pregària i l’ofrena de Jesús al Pare, en morir i ressucitar 
per la salvació de tot el món.

Aquest valor i aquesta intenció universals no exclouen les intencions
més particulars del prevere i dels qui participen en la celebració. Jesús fa 
seves les diverses intencions i les presenta al Pare.

Des dels primers segles els cristians van comprendre aquest valor d’interces-
sió de la missa. Per això hi assistien i en feien celebrar per demanar o agrair 
diversos favors: la curació d’un malalt, la solució d’una dificultat, la pau, el 
progrés, la unitat, el perdó, l’amor en la família, etc.

Sobretot des del segle VIII, ofereixen misses també pels difunts. Hi pot haver 
res millor que oferir una missa per aquells que ens han deixat i continuam es-
timant? La salvació que depèn de la mort i resurrecció de Jesús, es recorda i 
renova cada vegada que celebram
l’Eucaristia.

Des de sempre els cristians varen aprofitar la reunió eucarística per oferir els 
seus dons. Amb aquests dons, s’ajudava els pobres i s’atenia a les necessi-
tats del culte, de l’Església i dels seus ministres. Aquest és el sentit de les 
col·lectes. 

I aquest és també el sentit de l’ofrena que es dóna al prevere quan s’enco-
mana una missa. No és un acte de compravenda. La missa no té preu. És una 
ajuda per als servidors de la comunitat. I la mateixa Església la regula a títol 
indicatiu, en els cànons 945 i següents del dret canònic. 

Els bisbes determinen l’estipendi o aranzel més adequat. Així contribuïm, 
d’una manera ben concreta, a la vida i a la missió de l’Església.
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