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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
El curs de Síntesi Teològica intenta donar una visió de conjunt i global de la teologia, a partir de l’anàlisi
dels tractats estudiats al llarg de la diplomatura en Ciències Religioses. Aquesta síntesi teològica gira a
l’entorn dels temes nuclears de la teologia. El curs pretén, també, realitzar una reflexió teològica
comunitària. Per aquesta raó combina el treball personal i de grup amb l’exposició i debat en la classe.
Cada alumne fa un treball escrit on formula l’elaboració de la seva síntesi teològica personal.
A partir de l’exposició del programa i de la metodologia del curs, hi ha una primera lliçó sobre la síntesi
teològica del pròleg del IV Evangeli com a model de síntesi teològica. El curs continua amb una elaboració
personal i per equips de temes nuclears de la teologia a més d’una exposició a classe feta per cada equip,
seguida d’un debat. La lliçó final és sobre el Credo Apostòlic, com a síntesi dels continguts nuclears de la fe
i de la teologia.
N.B. Algunes pautes per a l’elaboració de l’exposició dels temes teològics:
Fonamentació bíblica.
Visió de la Patrologia, dels Concilis i del Magisteri eclesial.
Perspectiva teològica històrica.
Reflexió teològica personal.
Qüestions obertes.
2. PROGRAMA-TEMARI
1.
Síntesi teològica del pròleg del IV Evangeli.
2.
Secularitat i obertura de l’ésser humà a Déu.
3.
Revelació i fe.
4.
El misteri de Déu.
5.
Jesucrist.
6.
Antropologia teològica: creació i pecat; gràcia i salvació; escatologia.
7.
L’Església, sagrament de la salvació.
8.
Els sagraments.
9.
La moral cristiana.
10.
L’ecumenisme i el diàleg interreligiós.
11.
El credo.
3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Textos bàsics:
• LUDWIG MÜLLER, Gerard. Dogmàtica. Barcelona: Herder, 1998.
• SCHNEIDER, Theodor, i altres. Manual de Teología Dogmática. Barcelona: Herder, 1992.
Llibres de consulta:
• AA.VV. Misterium Salutis. Manual de Teología como Historia de la Salvación. Madrid: Cristiandad.
• AA.VV. Sacramentum Mundi. Barcelona: Herder.
N.B.
Consultar, també, els apunts de les assignatures estudiades dins del currículum de la diplomatura en Ciències
Religioses.
4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Elaboració i redacció d’un tema teològic. Exposició del tema a la classe. Lliurament per escrit del tema exposat i
del treball de síntesi teològica que relaciona aquest tema amb els altres temes nuclears de la teologia.

