
ASSIGNATURA OPTATIVA: La promoció de la Pau en el pensament de l’Església
CURS: 2022-23
NÚM. CRÈDITS ECTS: 2 ECTS
PROFESSORS: Montse Macià, Víctor Martínez, Manel Mercadé, Joan Morera
COORDINADOR: Manel Mercadé.
ORGANITZEN: Càritas, Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció caritativa i Social (XECAS),
Delegació d’apostolat seglar i IREL
DATES; 02/11/22; 09/11/22;16/11/22;23/11/22 (en dimecres)
HORARI: de 19.00 h a 21.30 h

1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Abans de ser un do de Déu a l’home, i un projecte humà conforme al designi diví, la

pau és sobretot un atribut essencial de Déu: El Senyor és la Pau (Jt 6,24). En la Revelació
bíblica, la pau és molt més que la simple absència de guerra: representa la plenitud de la vida
(Ml 2,5). La pau és l’objectiu de la convivència social, com es mostra de manera extraordinària
en la visió messiànica de la pau: quant tots els pobles aniran a la casa del Senyor i Ell els
ensenyarà els Seus camins, podran seguir les rutes de pau (Is 2,2-5)

La pau és un valor i un deure universal i troba el seu fonament en l’ordre racional i
moral de la societat. La pau és fruit de la justícia (Is 32,17). La violència no constitueix mai una
resposta justa. El Magisteri condemna l’enormitat de la guerra i demana que es consideri des
d’un enfocament completament nou.

És per aquest motiu que des de quatre perspectives analitzarem aquesta realitat des
d’una promoció de Pau que ens dugui a reconèixer la missió amb què l’Església continua l’obra
redemptora de Crist en la terra. En efecte, l’Església és, en Crist, sagrament, és a dir, signe i
instrument de la pau al món i per al món.

2. PROGRAMA-TEMARI
1. Introducció general a la promoció de la Pau, fent un recorregut a les causes (Montse

Macià; 02/11/2022).
2. Aspectes bíblics en la promoció de la Pau (Mn. Víctor Martínez; 09/11/2022).
3. La Pau en la doctrina social de l’Església (Mn. Manel Mercadé; 16/11/2022))
4. Pacifisme i noviolència cristiana (Joan Morera; 23/11/2022))
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Un treball breu de cada una de les quatre sessions.


