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1. Orígens
L’Església evangèlica (també anomenada protestant o reformista) neix arrel de la reforma
que va iniciar Martí Luter al segle XVI. Les esglésies evangèliques volen interpretar el pensament
de Luter: són per una banda protestants de les desviacions introduïdes per l’Església al llarg dels
segles, i per l’altra evangèliques per retornar a la lectura de l’evangeli en el seu estat pur.
Tot aquest procés va provocar guerres i enfrontaments entre diferents països i la mateixa
església Catòlica.
A partir d’aquesta reforma apareixen diferents personatges (Calví i Enric VIII) que volen
afinar les idees de Luter creant una manera pròpia de fer i de pensar.

Activitat 1. Observeu aquest mapa d’Europa que vol reflectir l’origen i expansió
de les esglésies evangèliques a Europa:
a) Situa els personatges que van impulsar cada reforma en el requadre corresponent.
b) Investiga en quin any comencen aquestes reformes en cada cas.
c) Quin nom rebrà cadascuna de les branques a les quals donaran origen?
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Activitat 2. Després de visionar l’enllaç (Breve reseña histórica de Martín Lutero
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kKT0h0h9i6M) i si cal
buscant més informació, elaboreu una breu redacció sobre l’origen de l’església
evangèlica tenint en compte que haurien de sortir els següents aspectes:
 Què provoca les protestes de Luter?
 Què redacta i quin missatge conté?
 Quins trencaments provoquen les seves idees? A què donen origen?
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Activitat 3. Intentar traçar un “arbre genealògic” de les denominacions protestants,
no pas amb intenció erudita sinó com a forma d’entendre la gairebé infinitud de la
diversitat religiosa.
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2. L’edifici
En els temples evangèlics podem trobar alguns elements semblants als que hem vist a
l’església catòlica encara que la seves funcions poden tenir un significat o importància diferent.

Activitat 4. Observa la làmina i completa el següent quadre:

Quadrant

Localització
Piscina
Aules
Púlpit
Bancs

Activitat 5. Hi ha un element que no pertany a l’edifici però que és essencial en un
temple protestant: la Bíblia. Investiga per què, i la importància que té aquest element per
aquesta confessió religiosa.
Per entendre-ho bé pots començar llegint aquest text de Luter:
“L’única cosa que dóna vida a l’ànima, l’única cosa que la fa justa, lliure i cristiana, és
l’Evangeli, la paraula de Déu predicada per Crist.
Qui posseeix la Paraula és ric i res li falta perquè en la Paraula hi ha la veritat, la llum, la pau,
la justícia, la salut, l’alegria, la llibertat, la saviesa, la virtut, la gràcia, la glòria i tota cosa bona
en sobreabundància.
Per això l’única obra, l’únic exercici dels cristians hauria de consistir en gravar ben profund en
si mateixos a Crist i la seva paraula, per actuar i enfortir aquesta fe de manera permanent.”
La llibertat del cristià, Martí Luter
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3. Què s’hi fa dins d’una església?
És molt habitual que els evangèlics celebrin un culte d’adoració a Déu durant la jornada del
diumenge, més enllà d’altres reunions i activitats setmanals. Generalment aquest culte inclou
lectures de les Sagrades Escriptures, cants de lloança a Déu, una predicació per part del pastor o
pastors, ...
L’Eucaristia o Sant Sopar és l’altre sagrament (conjuntament amb el bateig) que
majoritàriament practiquen les esglésies evangèliques. El pa i el vi són repartits entre els membres
de la comunitat, tot i que no necessàriament cada diumenge.

Activitat 6. Visualitzeu a través d’Internet un culte protestant tradicional i un altre de
tipus pentecostal i comparar com s’expressa la religiositat de les persones en ambdós
casos. Quines semblances i diferències hi trobes?

La piscina és un dels elements que trobem en la làmina que no està present en tots els
temples. La presència d’aquesta va lligada al ritual del baptismes. Algunes de les branques
protestants fan aquest ritual per immersió.
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Activitat 7. Investigueu sobre com fan aquests ritual les diferents branques del
protestantisme, a quina edat i quina funció té.

Activitat 8. Qui exerceix el lideratge espiritual i civil de la comunitat és el pastor.
 Quines funcions té?
 Pot ser home o dóna? Quin estat civil ha de tenir?
 Com s’escull? Quina formació ha de tenir?
Investiga la biografia de dos pastors protestants famosos: Martin Luther King i Dietrich
Bonhoeffer. Què trobeu de rellevant?
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Activitat 9. Visiteu la pàgina web de l’Església protestant Barcelona-Centre
(http://www.esglesiatallers.org/esglesia/) i després de llegir les diferents informacions,
feu una breu explicació de les activitats que es duen a terme.
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4. Art, dins i fora lEs esglésies
El fet que els cristians evangèlics no venerin imatges ni retin culte als sants o a la Mare de
Déu, es tradueix en una austeritat estètica que sovint és un tret distintiu, tant decoratiu com
arquitectònic, de les seves esglésies.
La decoració sovint es limita a la presència de símbols típicament cristians, com ara creus
o peixos, representatius del Crist.
En quan a l’arquitectura hi ha edificis rellevants, sobretot al centre d’Europa, que
responen als estils arquitectònics de l’època, així com també alguns edificis gòtics que
anteriorment havien estat catòlics.

Activitat 10. Busqueu imatges de diferents esglésies o catedrals protestants i
identifiqueu l’estil arquitectònic i el tipus de branca del protestantisme al qual
pertanyen.
És important destacar la influència que les idees de Luter tingueren sobre la música religiosa.
Així doncs, durant el barroc es crea la primera música específicament protestant, i això farà
que els grans compositors de l'època siguin considerats una mica els “pares” de la música
protestant. L'ús de les llengües vernacles (bé, de fet, de les llengües “oficials” de l'època i no
pas el llatí) i la llibertat creativa, podrien ser-ne els dos principals trets característics. Val la
pena fer notar que varen musicar textos escrits pel propi Luter, els “corals”, himnes escrits per
ser cantats a les celebracions religioses per tots els assistents.
D'entre tots aquests compositors, val la pena esmentar tres (dels quals, pel que fa a música
religiosa, en destaquem algunes obres):
Johann Sebastian Bach: les dues passions, i la Missa en Sib
George Frideric Händel: els oratoris (el Messies!) i diversos himnes
Henry Purcell: himnes
Més modernament, cal esmentar la música “Gospel”, així com el creixement del “pop-rock
cristià”, sobretot als països anglosaxons, i lligat a les esglésies pentecostals (hi ha fins i tot
festivals i concursos internacionals).
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Activitat 11. Escolteu un fragment de la Passió segons Sant Mateu de J.S. Bach i
contesteu les següents preguntes:
 Quins sentiments et provoca?
 Amb quins adjectius definiries aquesta música?
 Intenta esbrinar a quin estil de música pertany i quines eren les
característiques de la música d’aquest estil.
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5. Prop de casa teva!
Activitat 12. Prop de casa teva hi ha alguna Església Evangèlica? Quin nom rep?
Hi has entrat alguna vegada? Explica per a què hi has anat.

Tornem a la il∙lustració, fora de l’edifici central hi trobem un lloc annex, on, si t’hi fixes bé
hi ha un petit grup de persones al voltant d’una taula. Es tracta de l’Escola Dominical.

Activitat 13. Investiga quines activitats es realitzen als locals de l’Església
Evangèlica. Pots preguntar-ho a la persona responsable o buscar a la xarxa la pàgina
web http://www.esglesiatallers.org/esglesia/
Mira de manera especial d’esbrinar què s’hi fa a la:
L’escola dominical:
Projectes d’acció social:
Actes de culte:

Activitat 14. Encara una mica més. En grups petits, mireu de situar en un planell del
poble o del barri les esglésies evangèliques més importants. Demaneu al responsable
d’alguna d’elles si la podeu visitar.
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