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Un recorregut per les qüestions fonamentals de la fe cristiana
que convida cadascú a reflexionar, dialogar i posar al dia la pròpia fe

DONAR VIDA A LA FE
40 temes per a reflexionar
i dialogar
Josep Codina i Farrés
amb la col·laboració de Cécile Roussel

Aquest llibre ofereix una proposta, una oportunitat. Amb
un llenguatge senzill, clar i directe, a partir de la persona
humana, de Jesús, de l’Evangeli i de la vida, convida el
lector a fer un recorregut pels diferents aspectes d’una fe
encarnada en la vida real; a perdre temps per meditar i per
parlar sobre temes importants de la persona i de
l’existència; a confrontar i raonar les pròpies creences i
potser, també allò que hom diu que no creu.
Aquests temes s’adrecen tant als qui creuen com als qui
estan immersos en un món de dubtes i incerteses. Tracten
tots els aspectes que configuren la fe cristiana, però sense la
pretensió de ser un catecisme ni un curs de teologia, sinó
un company per a la reflexió personal i el diàleg, un impuls
i una empenta que ajudi el lector a avançar, amb seguretat
i amb alegria, pel camí de la fe, de l’esperança i de l’amor.
........................................................................

«Una fe viva s’ha de posar al dia. Ha de
ser dinàmica com ho són la persona i la
vida. Una fe que no es posa al dia es va
dessecant i morint.»
Josep Codina
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Josep Codina i Farrés, claretià, s’ha
dedicat a la pastoral parroquial i
juvenil, i també a la catequesi
d’infants a Catalunya, a Quebec i al
Camerun. Ha estat promotor i
responsable de diverses publicacions
de caire pastoral, com «Missa
familiar», per a l’animació de misses
amb infants, o «Posem al dia la
nostra fe», i ha col·laborat, des del
seu inici, en el missal mensual «La missa de cada dia». A
Editorial Claret ha publicat, entre altres títols, Pregària amb
ritme d’evangeli i de vida (1995), Noves pregàries amb ritme
d’evangeli i de vida (1998), Company de ruta (2003), Pel camí
d’una llarga amistat (2007), Pregar amb l’evangeli en la vida
de cada dia (2008) i la col·lecció Com pregar amb els petits
(1999, quatre llibrets publicats en set llengües).
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