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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Eclesiologia:
El tractat d’Eclesiologia és una reflexió entorn a l’origen, la identitat i la missió de l’Església. Entorn a l’origen,
perquè es remunta al temps de Jesucrist com a fundador i fonament i a les primeres comunitats cristianes com a
model d’Església. Entorn a la identitat, perquè es realitza un estudi del que significa per l’Església viure en unitat,
santedat, catolicitat i apostolicitat el seu ésser propi. I entorn a la missió perquè l’Església és missionera per
naturalesa.
Les fonts per dur a terme aquesta reflexió son: la Sagrada Escriptura, la mateixa vida de les comunitats cristianes i
l’autoconsciència que la mateixa Església ha anat adquirint i formulant, particularment, a partir del Concili Vaticà
II. Des d’aquí podrem aproximar-nos al misteri de l’Església i contemplar-la en la seva doble dimensió visibleinstitucional, i espiritual-divina.
Sagraments:
Reflexió Teològica dels set Sagraments de l’Església, segons la divisió feta pel Catecisme de l’Església Catòlica.
-Iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia
-Guarició: Reconciliació i Unció dels malalts
-Al servei de la Comunió: Ordre i Matrimoni
La seva essència, el fonament escripturístic, els seus efectes, el seu ministeri i els qui el poden rebre i alguns
aspectes celebratius.
Moral:
El tractat de Moral és una reflexió entorn a la moral fonamental, a la moral de persona i sexual, i a la moral social.
Primerament s’estudia la moral fonamental a partir de la fonamentació Bíblica de l’ètica cristiana; del projecte de
vida cristiana; de l’opció fonamental; de la consciencia; del desenvolupament del judici moral; de la formació de
la consciencia i l’educació del sentit moral. Segonament hi ha una immersió en la moral de la Persona i Sexual a
partir de l’educació d’aquesta en el procés de la formació de la personalitat; de la dimensió moral de l’existència
humana; dels criteris morals des de la perspectiva cristiana en temes actuals com són el respecte a la vida
humana. En la darrera part hi ha un estudi de la moral Social, a partir dels documents del Magisteri sobre la
Doctrina Social de l’Església que encaminen a tenir uns coneixements elementals sobre els principis i els apartats
d’aquesta. D’aquesta manera hi ha un estudi dels aspectes socials, polítics, econòmics, culturals, ambientals i
ordre mundial per mitjà dels criteris morals des d’aquesta perspectiva com son els drets humans de tothom, la
pau, l’ecologia i ètica, salut i qualitat de vida, justícia social, ciutadania, respecte, tolerància i cooperació.
2. PROGRAMA-TEMARI
1.

Eclesiología
¿DESDE DÓNDE? RETOS Y DESAFÍOS
INTRODUCCIÓN: LA APORTACIÓN DECISIVA DEL CONCILIO VATICANO II
1. ¿QUÉ LUGAR TIENE LA IGLESIA EN LA FE CRISTIANA?
2. ¿CÓMO DESCRIBIR Y NOMBRAR A LA IGLESIA?
3. EL ORIGEN DE LA IGLESIA A PARTIR DEL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS POR PARTE DE JESÚS
4. LOS OTROS “NOMBRES” DE LA IGLESIA: PUEBLO DE DIOS, CUERPO DE CRISTO, TEMPLO DEL ESPÍRITU,
COMUNIÓN… [Eclesiología trinitaria]
5. LA IGLESIA APOSTÓLICA PRIMITIVA: NORMA Y FUNDAMENTO DE LA IGLESIA DE TODOS LOS TIEMPOS
6. LAS “CONDICIONES DE VIDA” DE LA IGLESIA:
6.1. El laicado: “Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo”
6.2. El ministerio ordenado: “al servicio de sus hermanos”.

6.3. La vida consagrada: “el testimonio radical de los consejos evangélicos”.
Nota sobre la Sinodalidad
7. SÍNTESIS ECLESIOLÓGICA: LAS NOTAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA COMO COMUNIDAD
CRISTIANA: Una, Santa, Católica, Apostólica
2.

Sagraments
2.1
Què són els sagraments i altres qüestions introductòries
2.2
Els Sagraments
2.3
Baptisme i confirmació
2.4
Eucaristia
2.5
Perdó dels pecats
2.6
Unció dels malalts
2.7
Ordre i matrimoni

3.

Moral: Fonament del comportament cristià
3.1.
Moral Fonamental I: Fonamentació Bíblica de l’ètica cristiana; La moral fonamental: projecte de
vida cristiana; l’opció fonamental.
3.2.
Moral Fonamental II: L’acte i la formació de la consciència. El desenvolupament del judici moral,
la formació de la consciència i l’educació del sentit moral.
3.3.
Moral de la Persona i sexual: L’educació moral en el procés de la formació de la personalitat: la
dimensió moral de l’existència humana. Criteris morals des de la perspectiva cristiana en temes
actuals: Respecte a la vida humana.
3.4.
Moral Social I: Criteris morals des de la perspectiva cristiana en temes actuals: Els drets humans
de tothom, la pau, l’ecologia i ètica, salut i qualitat de vida, justícia social, ciutadania, respecte,
tolerància i cooperació.
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SISTEMA D’AVALUACIÓ
• Eclesiología: Preguntas cortas (10-12 líneas) de cada tema, a elegir entre varias. Una de ellas es cómo
expondrían un tema determinado en una clase de Educación infantil o primaria.
•

Sagraments: Exposició oral durant uns 5 minuts d’algun aspecte del temari del curs, i posteriorment el
professor farà algunes preguntes entorn de l’exposició de l’alumne.

•

Moral: 10% Participació a les classes; 70%Treballs, 20% Exposició a classe.

