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Descripció de l’assignatura:  
Partint de la Sagrada Escriptura, la història i la teologia, principalment del Concili Vaticà II i, en 
particular de la constitució Lumen gentium, l’assignatura s’endinsa en l’estudi de les dimensions 
fonamentals de la comunitat eclesial. La primera part se centra en els seus orígens, amb el 
fonament neotestamentari i l’organització dels primers segles. Segueix una descripció teològica de 
l’Església, com a sagrament de salvació, Poble de Déu i com a comunió. S’estudien a continuació 
les propietats essencials de l’Església, tal com apareixen en el símbol de fe. Un capítol important 
del tractat fa referència als diversos estaments eclesials: la jerarquia, el laïcat i la vida religiosa, 
amb un estudi més particular sobre el Magisteri eclesial: la col·legialitat episcopal i el primat del 
papa, així com la doctrina del Magisteri sobre si mateix. Conclou el tractat la teologia de la missió, 
donat que el que identifica l’Església en relació amb el món és l’acompliment del manament 
missioner. 
 
Temari abreujat: 
        Introducció: Presentació del programa i del treball a realitzar. 

1. La presentació inicial del Vaticà II: L’Església, misteri de fe, centrada en Jesucrist i 
encarnada en la història de la salvació. 

2. Els orígens de l’Església: Edificada sobre el fonament de Jesucrist i dels apòstols. 
3. L’organització de l’Església en els seus primers estadis evolutius. 
4. L’Església com a sagrament de salvació, Cos de Crist i Temple de l’Esperit Sant. 
5. L’Església com a Poble de Déu i el sacerdoci comú de tots els fidels. 
6. L’Església com a comunió. 
7. L’Església és una, santa, catòlica i apostòlica. 
8. La pertinença, «incorporació» o «ordenació» a l’Església i la seva necessitat per a la 

salvació. 
9. L’episcopat, plenitud del sagrament de l’orde i el primat del papa. 
10. La col·legialitat episcopal. 
11. El deure d’ensenyar dels bisbes i el seu Magisteri. 
12. La teologia del laïcat. 
13. El carisma de la vida consagrada. 
14. La missió de l’Església. 

      Conclusió. 
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