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1.DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA
La qüestió sobre Déu està situada en un àmbit històric i cultural (espai-temps) que evoluciona.
Es mostraran els trets essencials de l’evolució de les relacions de Déu i l’home en el món.
L'assignatura procurarà acompanyar-nos en un camí de recerca vers el coneixement de Déu i
l'afirmació de la seva existència. Es plantejarà la qüestió dins una “teografia” per tal de buscar
Déu en el seu lloc natal i aprendre de Déu el que Ell és. De manera particular es donarà un lloc
central a la descoberta de Déu com a presència -més que concepte o idea- tal com el trobem
expressat en la religió cristiana. Es considera important desenvolupar una síntesi unificadora
entre l’àmbit de la reflexió que correspon a la teologia i els diversos àmbits en que l’alumne viu
la seva fe (celebració, espiritualitat, vida diària, etc.)

2.OBJECTIUS
1. A partir d’una reflexió sobre Déu com a “misteri” i com a “presència” descobrir com la
qüestió sobre Déu habita en la realitat humana i no pot ser eludida.
2. Plantejar-se l’itinerari de la qüestió sobre Déu més enllà del teisme i de l’ateisme.
3. Formular la qüestió de l’existència de Déu en l’àmbit del coneixement natural i a partir
de la constatació d’una existència lingüística i cultural de Déu en el nostre ambient.
4. Descobrir la importància de cercar i trobar Déu allà on Ell es manifesta per aprendre de
Déu el que Ell és.
5. Confrontar els problemes de l’home davant l’existència de Déu, especialment el
problema del mal en el món.
6. Descobrir la importància del llenguatge en l’àmbit de la Revelació de Déu.
7. Descobrir com Déu crea espais d’encontre per formular una teologia de l’ambient.
8. Mostrar una lectura nupcial de la història d’amor de Déu amb el poble escollit, com
una clau hermenèutica de la Revelació de Déu.
9. Aprofundir en l’experiència de Jesús com a presència del misteri de Déu entre els
homes.
10. Aprofundir el significat i les conseqüències antropològiques de l’expressió “Déu és
amor”.
11. Aprofundir en el que significa que la comunió humana sigui “imatge i semblança” de la
comunió trinitària.
12. Relacionar l’experiència trinitària, com a misteri nupcial, amb l’experiència humana
més pregona.

3.PROGRAMA-TEMARI
1.- Introducció. Misteri i Presència.
2.- Itinerari de la qüestió sobre Déu, més enllà del teisme i de l’ateisme.
3.- Déu en el coneixement natural i en el llenguatge humà.
4.- L’enigma del mal i l'existència de Déu.
5.- Una clau hermenèutica: la història d’amor entre Déu i el poble escollit
6.- Jesús: el misteri de Déu entre els homes.
7.- El misteri de Déu U i Tri: Déu és amor i comunió de persones.
- Síntesi del curs.
4.ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
A l’aula:
1. Exposicions magistrals
2. Posades en comú de treballs realitzats
3. Exposicions i diàleg a l’aula
4. Activitats d’anàlisi i d’aplicació
5. Activitat de síntesi
Fora de l’aula:
1. Treball en grup sobre alguna de les qüestions plantejades en el curs.
2. Lectura, anàlisi i treball escrit sobre algun dels manuals de la Bibliografia.
3. Estudi personal i preparació de l’activitat de síntesi final.
5.AVALUACIÓ
-Es valorarà la capacitat d’aplicar els coneixements assolits a l’hora de contextualitzar, analitzar
i valorar aportacions teològiques.
-Es tindrà en compte la capacitat expositiva de l’alumne: claredat, ordre, pertinença i rigor en
l’ús dels conceptes teològics fonamentals, tant pel que fa a les exposicions personals, al treball
en grup, a la dinàmica de participació a l’aula i a la redacció dels exercicis proposats.
-L’avaluació és continuada, de manera que es tindrà en compte les actes lliurades en el seu
moment, com la participació a classe i l’activitat de síntesi final.
6.BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE CONSULTA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ALFARO, Juan, De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios (Verdad e imagen 103),
Salamanca: Sígueme 1997.
ARIAS, Juan, El dios en quien no creo (Estela 83), Salamanca: Sígueme 1970.
BONETTI, Renzo, ed., Mistero Pasquale e Mistero nuziale, Roma: Città Nuova 2003.
CASANOVAS MARTÍ, Francesc, La Pasqua Cristiana, Barcelona: SPD 2010.
CODA, Piero, Dios Uno y Trino, Salamanca: Secretariado Trinitario 2000.
DUQUOC, Christian, Dios diferente : Ensayo sobre la simbólica trinitaria, Salamanca:
Sígueme 1978.
GARRIDO, Javier, El conflicto con Dios hoy : reflexiones pastorales, Maliaño (Cantabria):
Sal Terrae 2000.
GELABERT BALLESTER, Martín, Creer : sólo en Dios, Madrid: San Pablo 2007.
GESCHÉ, Adolphe, Dios para pensar III : Dios, Salamanca: Sígueme 2010.
JÜNGEL, Eberhard, Dios como misterio del mundo (Verdad e imagen 83), Salamanca:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Sígueme 1984.
KASPER, Walter, El Dios de Jesucristo (Verdad e imagen 89), Salamanca: Sígueme 1985.
KÜNG, Hans, Existe Dios?, Madrid: Cristiandad 1979.
LADARIA, Luis F., El Dios vivo y verdadero, Salamanca: Secretariado Trinitario 2010.
LUTZ, Manfred, Dios : una breve historia del Eterno, Santander: Sal Terrae 2009.
MAGNIN, Thierry, Un dios para la ciencia, Buenos Aires: Ciudad Nueva 1997.
MARDONES, José María, Matar a nuestros dioses : un dios para un creyente adulto,
Boadilla del Monte (Madrid): PPC 2007.
MARINA, José Antonio, Por qué soy cristiano : teoría de la doble verdad, Barcelona:
AnagramaDebolsillo 2006.
MOLTMANN, Jürgen, El Dios crucificado : la cruz de Cristo como base y critica de toda
teologia cristiana, Salamanca: Sígueme 1977.
PILLONI, Francesco, Ecco lo Sposo, uscitegli incontro, Cantalupa (Torino): Effatà 2002.
RATZINGER, Joseph _ FLORES D’ARCAIS, Paolo, Dios existe?, Espasa-Calpe 2009.
ROVIRA BELLOSO, J. M., El misteri de Déu, Barcelona: Facultat de Teologia 1994.
SCHILLEBEECKX, Edward, Los hombres relato de Dios, Salamanca: Sígueme 1995.
SEMANA DE ESTUDIOS DE TEOLOGÍA PASTORAL _ UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL., ¿Dónde está Dios? : itinerarios y lugares de encuentro,
Estella (Navarra): Verbo Divino 1998.
SOLER, M., Aproximació al misteri de Déu, Montserrrat: PAM 1983.
TORRES QUEIRUGA, Andrés, Creo en Dios Padre : el Dios de Jesús como afirmación plena
del hombre, Santander: Sal Terrae 1986.
TILLICH, Paul, Teologia Sistemática I. La Razón y la Revelación. El ser y Dios, Salamanca:
Sígueme 1981.
VALLES, Carlos G, Dejar a Dios ser Dios : imagines de la divinidad, Santander: Sal Terrae
1997.
VARONE, François, El Dios ausente : reacciones religiosa, atea y creyente, Santander: Sal
Terrae 1987.
VIVES, J., Si sentiu la seva veu. Exploració cristiana del misteri de Déu, Montserrat: PAM
2 1991.
ZUBIRI, X., El hombre y Dios, Madrid: Alianza 1985.

