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Aquesta devoció es revaloritza i es du 
a terme a cinc esglésies catalanes
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del Santíssim Sagrament, la Gna. Án-
gela Chacón, manifesta que «des de 
l’any 1905 les portes d’aquest centre 
eucarístic estan obertes per al culte a 
l’Eucaristia, però en menys d’un any 
el Senyor ha fet créixer el nombre 
d’adoradors. Així el 8 de desembre 
de l’any passat vam poder inaugurar 
l’adoració perpètua gràcies a aquests 
fidels, que ofereixen gratuïtament 
una hora setmanal del seu temps als 
peus del Senyor». La Gna. Ángela re-
coneix que en l’Església actual hi ha 
una crisi de fe, però alhora indica que 
cal posar atenció a la renovació eu-
carística que s’està vivint a diversos 
llocs. Expressa la certesa que «l’Es-
perit Sant ha posat en l’home d’avui 
una gran necessitat d’adoració eu-
carística, d’aquí que cada dia creixi 
el nombre d’aquestes capelles. A la 
nostra congregació, per exemple, en 
poc temps ja som presents no només 
a Barcelona, sinó també a Palma de 
Mallorca, Madrid i Colòmbia».

El rector del l’Immaculat Cor de 
Maria de Sabadell i director espiritual 
del seminari de Terrassa, Mn. Oriol 
Pallàs, explica com va sorgir la ini-
ciativa de fer adoració perpètua en 
aquesta església: «Les raons són di-
verses. En primer lloc, la lectura que 
vaig fer anys enrere del document 
de la Congregació per al Clergat, 
Adoració eucarística per a la santi-
ficació dels sacerdots i maternitat 
espiritual, que anima “a la pregària 
sota forma d’adoració eucarística 
continuada”. Més tard, vaig ser no-
menat rector de l’Immaculat Cor de 
Maria, on el P. Miquel Peix, claretià, 
va introduir l’adoració diürna ara fa 
14 anys amb la intenció que pogués 
ser un temple d’adoració perpètua. 
També va coincidir que fa un parell 
d’anys  uns amics em van presentar 
el P. Justo Lofeudo, que ha fundat 
diverses capelles d’aquesta devoció. 
Totes aquestes coses, passades pel 
silenci del cor amb el Senyor i la Mare 
de Déu, es van materialitzar aquesta 
Setmana Santa en la possibilitat de 
poder fer l’adoració perpètua a partir 
del 13 de maig, dia en què enguany 
coincideixen la festa de Nostra Se-
nyora de Fàtima i de la Mare de Déu 
de la Salut de Sabadell.»

El cas de les Missioneres del San-
tíssim Sagrament i de Maria Immacu-
lada és interessant perquè uneix el 
carisma contemplatiu de l’adoració 
amb la vocació de l’educació dels 
infants i l’ajuda social tant a Europa 
com a països pobres. Per a la Gna. 

Els darrers anys l’adoració perpè-
tua, devoció que havia anat de baixa 
al llarg del segle XX, coneix un certa 
revifada arreu del món catòlic. El mes 
de desembre passat, per exemple, a 
Barcelona l’església de les Missione-
res del Santíssim Sagrament i de Ma-
ria Immaculada va començar aquesta 
pràctica eucarística. I el 13 de maig, 
l’església de l’Immaculat Cor de Maria 
de Sabadell també s’afegirà a aquesta 
devoció. Amb aquesta darrera, ja se-
ran cinc les capelles de Catalunya on 
es du a terme l’adoració de la sagrada 
forma de manera ininterrompuda. La 
degana és el temple del Sagrat Cor 
del Tibidabo de la Ciutat Comtal, on 
fa més de cinquanta anys seguits que 
es du a terme.

Barcelona i Sabadell

La coordinadora de l’adoració per-
pètua a Barcelona de les Missioneres 

Foto: Adoració al 
temple del Tibidado.
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Ángela són dues dimensions que 
es complementen perfectament: 
«El missioner és un testimoni de 
l’experiència de Déu i ha de dir 
com els apòstols “Allò que hem 
vist..., la Paraula de la vida..., us ho 
anunciem”. María Emilia Riquelme, 
la nostra fundadora, que aviat serà 
beatificada, va ser sempre missio-
nera: la congregació que va fundar 
també ho serà des del seu naixe-
ment. Empeses per aquest carisma, 
i convençudes que no són dues 
facetes incompatibles, la congre-
gació manté encesa en l’Església 
la torxa que vam rebre de la nostra 
fundadora.»

Per al rector de l’Immaculat 
Cor de Maria de Sabadell, el fet de 
començar l’adoració perpètua en 
aquesta església té molta impor-
tància: «És una devoció que per-
met als fidels perllongar l’Eucaristia 
més enllà de la missa, perquè Jesús 
sagramentat queda exposat per ser 
adorat les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any. L’Església sempre 
oberta permet que qualsevol per-
sona, gràcies a la generositat dels 
qui s’han compromès a adorar, pu-
gui estar amb el Senyor quan vulgui 
i tanta estona com vulgui.» Aques-
ta actitud contemplativa, aparent-
ment poc útil als ulls de bona part 
de la societat, aporta un gran be-
nefici per a l’espiritualitat del fidel 
que la posa en pràctica. Mn. Oriol 
assegura que «en contemplar el 
Senyor en l’Eucaristia ens anem 
transfigurant en aquell a qui estem 
mirant, escoltant i estimant. L’amor 
ens fa semblants a Ell».

Raons teològiques i 
desenvolupament

L’adoració és l’actitud essencial 
que s’espera del creient. La trobem 
des d’un bon començament en la fe 
de l’Israel bíblic, que en adorar Déu 
no fa més que reconèixer-lo com a 
creador de tot l’univers i d’aquesta 
manera també li dona gràcies per 
l’Aliança amb el seu poble. Per al 
cristià l’adoració és el reconeixe-
ment i l’agraïment que fa a Crist 
per haver-se encarnat i, per mitjà 
del seu sacrifici, haver fet possible 
la salvació del món. Per tant, l’ado-
ració eucarística és una modalitat 
específica que s’ha d’incloure dins 
de l’actitud d’adoració general que 
des de sempre ja té l’Església.

El principi teològic de l’adoració 

eucarística és la presència real de 
Crist en les espècies de l’Eucaristia, 
que es desprèn de les paraules de 
Jesús en l’últim sopar: «Això és el 
meu cos» (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 
22,19). Per aquest motiu l’Eucaristia 
ha estat el centre de la vida cristiana 
des del mateix naixement de l’Es-
glésia amb les primeres comunitats 
apostòliques. És més, els cristians 
van comprendre ben aviat que 
l’adoració per excel·lència es fa en 
el sagrament de l’Eucaristia, quan 
el fidel pren el pa i el vi consagrats, 

quan menja el cos i beu la sang de 
Crist. De fet l’adoració es troba tan 
íntimament vinculada al sagrament 
de l’Eucaristia que durant més de 
mil anys, fins al segle XIII, l’Església 
desconeixia l’adoració eucarística 
fora de la celebració litúrgica. No 
existia, per tant, exposició del San-
tíssim, ni tan sols processons.

Des dels primers segles hi ha-
via, això sí, el costum de reservar 
una part del pa consagrat, que 
sobretot era destinada als malalts 
que no havien pogut participar de 
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la litúrgia. Durant els primers segles 
l’Església va conèixer el naixement i 
la desaparició de diverses pràctiques 
eucarístiques, com ara la d’enterrar 
els difunts amb un tros de pa consa-
grat sobre els llavis. Pràctiques com 
aquestes patien moltes fluctuacions: 
allò que primer era tingut per una de-
voció santa, més tard era prohibit per 
exagerat i doctrinalment perillós. En 
general, a l’Església de l’antiguitat i 
de l’alta edat mitjana imperava clara-
ment el criteri d’unitat litúrgica, de 
no separar l’adoració eucarística de 
la celebració de l’Eucaristia. Aquest 
criteri d’unitat litúrgica encara avui 
se segueix escrupolosament a totes 
les Esglésies d’Orient. La creença en 
la presència real de Crist en el pa i 
el vi consagrats, doncs, no implica 
necessàriament l’adoració eucarísti-
ca, com testimonien actualment els 
nostres germans de l’Est o l’Església 
llatina durant més de mil anys. Els 
mateixos apòstols, tots els Pares de 
l’Església i grans personalitats des de 
sant Benet fins a sant Bernat van des-
conèixer l’adoració fora del moment 
de la consagració.

A Occident a partir del segle XI, 
l’aparició de moviments que posaven 
en dubte la presència real de Jesu-
crist en el sagrament provocarà un 
reforçament d’aquest principi teo-
lògic. Però serà al segle XIII —amb 
la crisi dels albigesos, que negaven 
l’encarnació real de Crist i, en con-
seqüència la seva presència real en 
les espècies— quan naixerà el culte 
eucarístic fora de la celebració de la 
missa. Aleshores sant Tomàs d’Aquino 
formularà explícitament el misteri de 
la transsubstanciació i l’any 1264 s’ins-
taurarà, tot i alguns primers dubtes, 
la festa de Corpus Christi, ja amb les 
conegudes processons. Al segle XIV 
ja es té constància de les primeres ex-
posicions del Santíssim, però serà la 
Contrareforma dels segles XVI i XVII, 
impulsada pel Concili de Trento, la 
que donarà peu al desenvolupament 
complet del culte eucarístic, amb 
l’aparició de l’adoració perpètua. La 
nova devoció serà impulsada sobretot 
des de l’anomenada «escola francesa 
d’espiritualitat». Aquest corrent teo-
lògic —iniciat pel cardenal de Bérulle 
i en el qual se solen incloure sants 
com ara Vicenç de Paül, Joan Eudes, 
Joan Baptista de La Salle o Lluís Maria 
Grignion de Montfort— es va distin-
gir per posar l’accent en el misteri de 
l’encarnació. A partir d’aquí van néixer 
nombroses congregacions, sobretot 

femenines, dedicades en part o 
fins i tot exclusivament a l’adoració 
eucarística, i més específicament a 
l’adoració perpètua.

La devoció va ser tanta que en 
alguns moments no només es va ar-
ribar a deslligar l’adoració del San-
tíssim de la mateixa celebració eu-
carística, sinó que fins i tot aquesta 
darrera semblava quedar en un se-
gon pla. Conscient d’aquesta situa-
ció, el papa Pius XII va maldar per-
què l’actitud d’adoració nasqués 
sempre de la litúrgia eucarística, i 
d’aquesta manera hi quedés vincu-
lada. Des del naixement de l’Esglé-
sia, Eucaristia i adoració es troben 
estrictament unides.

ESGLÉSIES DE 
CATALUNYA AMB 
ADORACIÓ PERPÈTUA:

Temple expiatori del Sagrat 
Cor del Tibidabo
Tel. 934 175 686 / 934 174 904
sagratcor50@arqbcn.org

Església del Santíssim 
Sagrament
Passatge del Camps Elisis 8, 
Barcelona
Tel. 93 215 42 41
casapasajemss@gmail.com

Església de l’Immaculat 
Cor de Maria
Plaça del Dr. Robert 3, 
Sabadell
Tel. 684 33 02 98
esglesiacordemaria@gmail.
com

Reial Monestir de Santa 
Isabel
C/ Rocabertí 13, Barcelona
Tel. 932 03 27 88
adoracionperpetua@monestir.
org

Parròquia de Sant Sebastià
Avda. de Terrassa s/n, 
Badalona
Tel. 93 395 41 54
psantsebastia@gmail.com

Foto: Exposició al Cor 
de Maria de 
Sabadell.




