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Hi ha raons per a creure? 



EN EL CREDO TROBEM  
LES RAONS DE LA NOSTRA FE 
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El	  Credo	  és	  una	  pregària	  que	  resumeix	  les	  principals	  veritats	  de	  la	  fe	  cris3ana.	  

EL CREDO ÉS UN SÍMBOL QUE AGERMANA ELS CRISTIANS 

Què és el Credo? 
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Pantocràtor de Sant Climent de Taüll (Alta Ribagorça) 



El	  Credo	  serveix	  per	  a	  unificar	  la	  fe	  de	  l’Església	  i	  és	  un	  
senyal	  de	  reconeixement	  per	  a	  tots	  els	  cris3ans.	  

EL CREDO ÉS UN SÍMBOL QUE AGERMANA ELS CRISTIANS 

La necessitat d’un Credo 
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EL CREDO ÉS UN SÍMBOL QUE AGERMANA ELS CRISTIANS 

Dues formulacions de la mateixa fe 
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El	  Símbol	  dels	  Apòstols,	  o	  Credo	  
romà,	  és	  una	  síntesi	  de	  la	  fe	  dels	  
apòstols.	  

El	  Credo	  de	  Nicea-‐ConstanBnoble	  és	  més	  llarg	  i	  
aclareix	  més	  algunes	  qües3ons,	  ja	  que	  va	  ser	  elaborat	  
per	  a	  evitar	  interpretacions	  equivocades.	  

Crucifixió de Jesús a la catedral de Brussel·les El Greco, La Trinitat 



El	  Credo	  no	  apareix	  literalment	  en	  la	  Bíblia	  però	  està	  
fonamentat	  en	  molts	  passatges	  bíblics.	  

EL CREDO RESUMEIX LA FE CRISTIANA 

El significat del Credo 
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Miquel Àngel, Moisès 

B. E. Murillo, Resurrecció del Senyor 



EL CREDO RESUMEIX LA FE CRISTIANA 

El	  Creure	  significa	  afirmar	  l’existència	  de	  Déu	  Pare,	  Fill	  i	  Esperit	  
Sant,	  així	  com	  tenir-‐hi	  confiança.	  
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