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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA. 

La finalitat d’aquesta assignatura és donar uns criteris teològics i unes pautes pastorals  perquè al poble de 
Déu, en aquesta etapa del tercer mil·lenni, no li manqui l’ aliment i la força evangelitzadora, “Església de 
comunió i corresponsable” (Vaticà II). 

Aquest objectiu es durà a terme mitjançant l’estudi de les comunitats i la valoració de les possibilitats 
d’acord amb els principis bíblics, teològics, pastorals i sociològics. 

2. PROGRAMA-TEMARI 
2.1. Secció primera: Teologia Bíblica 

2.1.1. Eucaristía, fita i font de la vida cristiana. 
2.1.2. El do de Déu i la resposta humana 
2.1.3. El poble de Déu, en virtut del baptisme és sacerdotal. 
2.1.4. El poble de Déu, adult en la fe, ha de garantir l’existència del ministeri de qui presideix en         
nom de Crist ( diaconat, presbiterat i episcopat). 
2.1.5. L’Esperit Sant construeix el poble de Déu amb tots els carismes i ministeris que suscita per al 
bé de tot el cos (1Co12,4). 

2.2. Secció segona: Fonamentació→ espiritualitat→criteris pastorals (pràctica) 
2.2.1. Els sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació, Eucaristia 
2.2.2. Els sagraments de guarició: El Sagrament de la Reconciliació, Unció dels malalts 
2.2.3. Els sagraments al servei de la comunitat: Orde sagrat, Matrimoni 
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ 

• Exposició oral a la classe de 10 ó 15mi de durada, sobre un tema tractat al temari. (S’haurà 
d’entregar el guió de l’exposició). 

• Examen oral, sobre un tema acordat prèviament amb el professor. (10,15 mi.) 


