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HISTÒRIA DELS RITUS FUNERARIS 
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En època Antiga, es realitzaven dos  tipus de rituals funeraris:
- Inhumació
- Incineració o cremació.
Sempre fent ofrenes als difunts (ceràmica, menjar...)
Els enterraments es feien a les aproximacions dels poblats.
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1492 d.c. DESCOBRIMENT AMÈRICA

1789 d.c. REVOLUCIÓ FRANCESA 

EDAT MODERNA

EDAT CONTEMPORÀNIA

Durant l'Imperi romà els passos a seguir eren:
processó del cos, enterrament o cremació, elogi,
celebració i commemoració. Si no es feia d'aquesta
forma i en aquest ordre, la seva ànima mai descansaria
en pau.
Els enterraments es feien a les entrades de les
poblacions

Durant l'Edat Moderna, el ritual funerari principal és
la inhumació:
Després de la mort el cos sencer  s'inhuma  i així la
seva ànima se separa del cos i comença la vida eterna,
fins al judici final. Un cop fet el judici final aniràs:
- Paradís: és el cel i la salvació de les ànimes
- El Purgatori: Tot i estar salvats, han de purgar els
pecats abans d'anar al cel.
 L'infern: Pecat mortal, la condemna de viure separats
de Déu.

1963 dC. ACCEPTACIÓ DE LA

INCINERACIÓ PER PART DE

L'ESGLÉSIA CATÒLICA.

La santa seu el 1963 accepta la cremació o incineració
com a ritual dels difunts.
Explicant que: vivament, el pietós costum de sepultar
als cadàvers dels difunts, però la cremació no serà
contrària.
Però per ser acceptat hi ha 7 normes:
-Higièniques, econòmiques i socials.
-No vagi en contra la voluntat del difunt
-Per raons contràries al catolicisme
-Les cendres s'ha de guardar en lloc sagrat.
-Les cendres no es poden guardar a casa
-Les cendres no es poden dividir entre els familiars
-Les cendres no es podran escampar per terra, aire o
mar
Les cendres dels difunts perdurarien als columbaris
dels cementiris.


