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Descripció de l’assignatura:
Un dels elements teològics que s’ha desenvolupat recentment en l’àmbit del Magisteri
eclesial és la Doctrina Social de l’Església. La sol·licitud que l’actual Pontífex, el papa
Francesc, manifesta sobre aquest punt de l’evangelització s’ha anat plasmant amb
documents de divers grau de solemnitat i importància. Un d’aquests, l’encíclica
Laudato si´(2015), ha marcat una fita remarcable al respecte. Havent passat un
quinquenni de la seva publicació, copsem la necessitat de seguir-hi aprofundint des
d’una òptica teològica transversal. Per aquest motiu, aquest curs, pretén oferir les
bases bíbliques, sistemàtiques i morals per a construir un discurs teològic sensible a la
Tradició perenne de l’Església, la sol·licitud contemporània per la cura del medi
ambient i la necessària obertura al món actual. En efecte, la doctrina ecològica es
fonamenta en una cosmovisió que impel·leix al cristianisme a dotar-se d’instruments
de diàleg i discerniment aptes per a aportar una resposta creïble, tant doctrinalment
com pràctica, en el nostre escenari tan canviant, per altra banda.
 
Temari abreujat:
 
Introducció: Cristologia i ecologia, dues disciplines en diàleg
 
Bloc I.   Cosmovisió i cristianisme. Fonaments sistemàtics de la qüestió.
Bloc II.  Fonamentació bíblica de la cristologia i la teologia ecològica.
Bloc III. La «justícia mediambiental»: una resposta cristiana concreta enfront de l’escenari
ecològic actual
 
Conclusió: La cura de la casa comú, resposta d’una cristologia sensible a l’ecologia.
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